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בס"ד

במהלך מסע החיים, כל אחת מאתנו פוגשת או פגשה את עצמה במקום שהכל סוגר עליה,                              
קירות מימין ומשמאל. מנהרה וחושך ואין לאן לברוח.

הרגעים הקשים האלה, בהם הנשימה כלואה בפנים ואין לה מוצא, הם מכוננים. כי פתאום את פוגשת אותן,             
אלו שהיו חבויות מקופלות בפנים וספק אם ידעת על קיומן:

כנפי הרוח.

הן מחוברות לנשמה שלך, 

הן משוחררות ממגבלות הגוף ומכל כלא חומרי באשר הוא. מרימות אותך מעל המקום והזמן, מנשימות אותך אויר 
חופשי. תפילה זורמת בעורק הראשי שלהן, מזרימה כוח, נותנת תקווה, סופרת כל דמעה ומגישה לבורא העולם.

הן מביאות אותך אל מקום אחר, הכנפיים. גבוה יותר, רואה הכל במבט אחר,

ועל הכנפיים האלה על שלל גווניהן וכוחותיהן כתבו כאן בנות הכתיבה היוצרת, במגזין 'השראה' מס' 4.

את הגיליון העשיר הזה אני רוצה להקדיש בהערצה רבה לחיה נוף, בחורה מדהימה המדגימה לכולנו כיצד 
פורשים כנפיים ומתרוממים מעל גבולות הגוף, ועל אף הכל שומרים על חיוך ואנרגיה טובה.

תודה לבורא העולם על הכנפיים והרוח,

תודה לרבקי לייפער ולמיכל שאער שעבדו על המגזין הזה במסירות אינסופית, תודה למלכי כהן שהניחה את אבני 
היסוד,

תודה למירי טרבילו שעשתה כאן הרבה מעבר להגהה, ולרוחי סטפנסקי שעשתה הרבה מעבר לעיצוב. המגזין הזה 
הגיע לעולם בזכותכן!

שנמשיך להתרומם,

קריאה ערבה ומועילה,

כתיבה וחתיה טובה

לאה
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ולבן.  תכלת  וצהוב,  ורוד  גוונים:  בשלל  ויפות,  צבעוניות 
עפות מצד לצד ללא הפסקה. מדי פעם הן משמיעות שירה 
אווירת  עם  משתלבות  סביבן,  ושלווה  רוגע  משרות  יפה, 

הקיבוץ השקטה.

דרור בן השתים עשרה מצא בהן נחמה. בהן הוא הפיג את  
שני  עם  יחד  הקיבוץ  את  עזבה  שאימו  לאחר  הבדידות, 
אחיו הקטנים. דרור לא רצה לעזוב את מקום הולדתו, את 
החברים ואת אבא. הוא נשאר לגור עם אביו, אך הבדידות 
בבית העיקה עליו. יום אחד אבא לקח אותו לצפות בעבודת 

הצפר. שם נדלק הניצוץ.

גוזלים,  מהביצים  בוקעים  פעם  בכל  איך  לראות  אהב  הוא 
הגדלים לציפורים עם צבעים שונים, ונהנה מפלאי הבריאה.

היה לו הרבה זמן לחשוב ולהרהר בזה, אך לא ידע איך לבטא 
את פליאתו.

אמא,  את  לבקר  נסע  פעם  מדי  הילדות.  שנות  עברו  כך 
לשמור  והתחילה  עולם  לבורא  התקרבה  לאט  שלאט 
תורה ומצוות. דרור היה מבולבל, הוא הרגיש שהוא נמשך 
לו  שנותן  אמיתי  למשהו  חיבור  סוף  סוף  הרגיש  לקדושה, 
משמעות  חסר  היה  כן  שלפני  מה   - יהדותו  מעצם  שמחה 

עבורו.

מכל  להיפרד  דרור  נאלץ  לצבא,  להתגייס  הזמן  כשהגיע 
הציפורים. הוא מסר אותן לבעלים אחרים, שכן הוא נעדר 
שבועות  מספר  אף  ולפעמים  השבוע  ימות  בכל  מהבית 

רצופים, ולא היה מי שיטפל בהן.

הביתה.  להגיע  ולא  בצבא  בשבתות  להישאר  העדיף  דרור 
לא  גם  ועכשיו  אמא,  לא  לחזור;  למה  לו  שאין  הרגיש 

הציפורים.

שלוש שנים חלפו, דרור וחבריו השתחררו מהצבא והחליטו 
הבלתי  האפשרויות  ארץ  לאמריקה,  שנים  למספר  להגר 

מוגבלות, להרוויח הון ולחזור לארץ.

יום כיפור. דרור ישב בביתו והתחיל להרהר.  יורק, ערב  ניו 
השפיע  בתשובה,  חזרה  בתהליך  היה  שכבר  לבית,  שותפו 
הוא  זה.  ביום  לעבוד  ולא  לצום  החליט  והוא  לטובה,  עליו 
והתרגש  רבות,  שנים  מזה  לראשונה  הכנסת,  לבית  הלך 

מהסליחות ומהתפילות היפות.

למחרת בבוקר הוא מתעורר ורואה שהוא לבד בבית. חברו 
כנראה יצא לבית הכנסת. דרור לבש בגדי שבת ויצא לכיוון 
הוא  גשם.  ירד  לא  אך  וקר,  סגרירי  יום  היה  הכנסת.  בית 
את  זיהה  לא  אך  אמש,  בו  שהיה  הכנסת  בית  את  חיפש 

המקום.

לפתע החל לרדת גשם. הוא המשיך לשוטט בין המבנים ולא 
מצא את מבוקשו. רק לאחר שנרטב כהוגן - סוף סוף הגיע. 
התפילה,  באמצע  להפריע  לא  מנת  על  בשקט,  נכנס  הוא 
ורק הוא רטוב. הוא ראה  יבשים  רואה שכולם  ולפתע הוא 
השם  "מה  בתשובה.  להרהר  והחל  משמיים  סימן  בדבר 

כאן  עצמו.  את  שאל  ממני?"  רוצה 
בתשובה,  חזרתו  של  הניצוץ  החל 
את  לשמור  בהדרגה  החל  ודרור 

השבת הקדושה.

והוסיף  הלך  ודרור  חלף,  הזמן 
עד  והתקדם,  התרומם  בקדושה, 
בית  להקים  מבחינתו  הזמן  שהגיע 
בתפילות  השקיע  דרור  בישראל. 
הימים  מהר.  כך  כל  קרה  לא  זה  אך 
מתקרבת.  אינה  והישועה  חולפים, 
ובוכה  שבת  נרות  מדליק  היה  הוא 
אישה,  לו  שישלח  עולם  לבורא 

שיקימו בית.

********

מימי  חשבה  הזה?"  הרעש  זה  "מה 
לעצמה, "כמה ציפורים יש על העץ 

הזה?"

בכל בוקר בשעה חמש החלה מימי 
היא  הציפורים.  מרעש  להתעורר 
אותן,  ראתה  ולא  החלון  את  פתחה 

ולא הבינה מנין מגיעים הציוצים.

שגרה  השכנה  את  שיתפה  היא 
חייכה  וזו  במצוקתה,  מתחתיה 
זה  מימי,  "כן,  במבוכה.  והנהנה 
להביא  פתאום  החל  הוא  בעלי... 
מכל  ציפורים,  מיני  כל  שלנו  לחצר 
אני  גם  כלובים.  הרבה  סוגים.  מיני 
לא מבינה. הציפורים שאת שומעת 

הן מהחצר שלנו".

פנים  בשום  לזה  מסכימה  לא  "אני 
זה  מייד.  אותן  שיעיף  ואופן!!! 
מתעוררת  אני  בוקר  כל  ייתכן,  לא 
צריכה  אני  למה  זה.  בגלל  בחמש 
לו  יוצא  מה  מזה,  וחוץ  לסבול? 

מזה? רק רעש ולכלוך!"

שזה  לו  אסביר  איתו,  לדבר  "אנסה 
מפריע לך", אמרה חנה בעדינות.

מהכולל,  דרור  שחזר  לאחר  בערב, 
ביקשה חנה לשוחח עם בעלה.

בעדינות.  חנה  אמרה  "הציפורים", 
"זה מפריע לשכנה".

"מה זה מפריע לה?" שאל דרור.

לה  שמפריעים  אומרת  "היא 
מהם  מתעוררת  ושהיא  הציוצים 

מוקדם מדי בבוקר", ענתה חנה.

והתכנס  דרור,  אמר  מבין",  "אני 
ולא  בליבו  מהרהר  עצמו,  בתוך 
מדבר. הוא לא חשב לרגע שתחביב 

הילדות שלו כל כך יפריע למישהו.

היא  בנפשו.  שהעניין  ידעה  חנה 
ואיך  בילדותו  חווה  מה  ידעה 
הציפורים היוו בשבילו עוגן להפגת 
הרבה  כך  כל  אחרי  כיום,  הבדידות. 
ברוכת  משפחה  גידול  של  שנים 
שבהן  שנים  שמים;  בחסדי  ילדים, 
וניסיונות  קשיים  תהפוכות,  עברו 
הוא  ולנחלה,  למנוחה  שהגיעו  עד 
החליט להעניק לעצמו פינה שקטה. 
כמה  ביום,  רוגע  של  דקות  כמה 
דקות של שפיות, על מנת שיהיה לו 

כוח להמשיך בפועלו.

לפני  הציפורים  כל  את  כשמסר 
מתי  ידע  לא  הוא  לצבא,  שהתגייס 
לחזור  הזדמנות  שוב  לו  תהיה 
במיוחד  אהב.  כך  שכל  לתחביב 
הברית,  לארצות  טס  מכן  שלאחר 

שם נשא את חנה לאישה.

ישובו  שכאשר  חלום  לו  היה  תמיד 
שוב  לחזור  יוכל  ישראל  לארץ 
זה  על  דיבר  לא  אך  ציפורים,  לגדל 
חנה.  עם  לא  אפילו  אחד,  אף  עם 
עכשיו,  והנה  חלום.  בגדר  היה  זה 
לאחר מספר שנים שהם כבר בארץ 
ישראל, סוף סוף קנו בית משלהם, 
שיוכל  חשב  ופה  נחמדה,  גן  דירת 

להקים שוב את פינת המרגוע שלו.

חנה  שאלה  נעשה?"  מה  "אז 
בעדינות.

הציפורים  את  להעביר  אולי  "אנסה 
לחצר השנייה שלנו", אמר דרור.

רצתה  לא  היא  לרווחה.  נשמה  חנה 
שכנתה.  עם  השלום  את  לקלקל 
ואבשר  אותה  ארגיע  בבוקר  "מחר 
לה שישועתה קרובה, ומעתה תוכל 
הרהרה  בשקט",  לישון  להמשיך 

חנה.

"דרינג דרינג..." צלצל הטלפון.

שזו  וראתה  הצג  על  הביטה  מימי 
שכנתה חנה, מקווה שבשורה טובה 
כבר  מתכוון  בעלה  היום  ועוד  בפיה 

להיפטר מכל הציפורים שלו.

"בוקר טוב מימי, מה שלומך?"

שלומי  להיות  יכול  מה  "שלומי?! 
בשעה  בוקר  כל  מתעוררת  כשאני 
חמש מהציפורים שלכם? ממש גזל 
טובה  שבשורה  מקווה  אני  שינה!!! 

בפיך! דיברת עם בעלך?"

אמר  הוא  תדאגי.  אל  דיברתי,  "כן, 
לחצר  הכלובים  כל  את  שיעביר 
השנייה, כך שתוכלי להמשיך לישון 

בבוקר".

רבה,  תודה  באמת  יופי,  "אהה, 
פשוט  את  ההתחשבות!  על  תודה 
אחר  עלי.  עובר  מה  יודעת  לא 
ועצבנית,  עייפה  אני  היום  כל  כך 
להשלים  צריכה  מתפקדת!  בקושי 
שעות שינה באמצע היום, והילדים 

מסכנים..."

כל  את  לתאר  מימי  המשיכה  כך 
ללא  ולהתלונן  שלה  היום  תלאות 

הפסקה.

לא  הוא  "אז  מימי,  אמרה  "רגע", 
מה  בשביל  מהן?  להיפטר  מתכוון 
הוא צריך את זה? מה יוצא לו מזה? 
מימי  בעיני!"  זמן  בזבוז  ממש  זה 
שנשאלה  מבלי  דעתה  את  הביעה 
לא  את  תורה,  ביטול  "ממש  כך.  על 

חושבת?"

התחילה  חנה  משהו",  בזה  "יש 
שאולי  ולחשוב  קצת  להתבלבל 
אבל  זמנו.  את  מבזבז  אכן  בעלה 
הרי  כך?  על  לו  שתעיר  היא  מי 
לכל  הסיבה  מה  בדיוק  יודעת  היא 
רפואה  הן  וכמה  האלה,  הציפורים 
העזה  לא  אבל  הפצועה,  לנפשו 

להסביר זאת לשכנתה.

אמרה  שלו",  והתחביב  אחד  "כל 
לטייל  שאוהבים  כאלה  יש  חנה. 
כאלה  יש  הרים,  על  ולטפס 
שחייבים  כאלה  יש  לנגן,  שאוהבים 
ה'נופש'  זה  שנה.  כל  לנופש  לצאת 
שלו, הוא לא צריך יותר מזה. זה מה 

שעושה לו טוב ומרגיע אותו".

"כן, אבל בכל זאת? זה לא נראה לך 
הזאת?..."  הכמות  כל  מוגזם  קצת 
השכנוע  בניסיונות  המשיכה  מימי 

הציפורים
עדיין

מצייצות

שרונה מולכו
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לשקט  בחזרה  לזכות  מנת  על  שלה 
הציפורים  שבאו  לפני  הקודם, 

לבניין.

נסחפת  קצת  שמימי  הרגישה  חנה 
וניסתה  לה,  לא  לעניינים  וגולשת 

לעצור את השיחה.

רמזה  שלו",  והעניינים  אחד  "כל 
הציפורים  את  יעביר  "הוא  חנה. 
נחזור  השם  ובעזרת  השנייה  לחצר 

לחיות בשקט ובשלום".

"בסדר", הסכימה מימי בלית ברירה 
פיה  את  מעקמת  שהיא  כדי  תוך 
לא  שדעתה  כך  על  רצון  בחוסר 

התקבלה.

לסדר  דרור  החל  יום  באותו  עוד 
שיוכל  מנת  על  השנייה  החצר  את 
לשם,  הציפורים  כל  את  להעביר 
המשימה  עם  סיים  בערב  וכבר 

הקשה. 

"תודה רבה בעלי, השם יברך אותך, 
לא  ממש  הרגשתי  גדול.  כוח  יישר 

נעים שככה מימי סובלת".

"מה רע להתעורר מציוץ ציפורים?" 
נפלא  הכי  הדבר  זה  דרור.  שאל 

בעולם. 

צריך  לה,  מפריע  זה  לעשות,  "מה 
להתחשב", אמרה חנה.

יסתיימו  שבזה  מאד  מקווה  "אני 
את  ונשך  דרור  אמר  התלונות..." 
את  לכלוא  הצליח  לא  שפתיו. 

המילים.

אישה  היא  הכל  סך  מקווה.  "אני 
כל  עם  לה  קשה  קצת  פשוט  טובה. 
עובד  בעלה  עזרה,  לה  אין  הילדים, 
מהבוקר עד הערב, היא לבד איתם". 
לכף  שכנתה  את  לדון  חנה  ניסתה 

זכות.

הטלפון,  צלצל  דרינג"...  "דרינג, 
הפעם בבית של חנה.

"שלום", ענתה חנה.

יברך אתכם.  "בוקר טוב חנה, השם 
לי  הפריעו  לא  הציפורים  הבוקר 
סבירה.  שעה  עד  לישון  ויכולתי 

תגידי תודה לבעלך הצדיק".

יופי, אני ממש שמחה, תודה  "אהה 
על העדכון. המשך יום נעים".

"יום נעים", ענתה מימי, וסגרה את 
הטלפון שמחה ומרוצה.

כדי  תוך  לעיסוקיה  פנתה  מימי 
על  הסלון  חלון  את  פותחת  שהיא 
ולפתע היא  לאוורר את הבית,  מנת 
המצייצות  ציפורים  להקת  שומעת 

ושורקות ללא הפסקה. 

מימי  חשבה  מאמינה!!!"  לא  "אני 
עכשיו  לזה?  הסכמתי  איך  לעצמה, 
הן יצייצו לי פה ויפריעו לי כל היום, 

לא רק בבוקר! הצילו!!! השם!!!!

מתוסכלת  ממש  הייתה  מימי 
צער.  מרוב  נפשה  את  ידעה  ולא 
במפח  הספה  על  התיישבה  היא 
חשבה  עכשיו?"  אעשה  "מה  נפש. 
לא  מאוד  הרגישה  היא  לעצמה. 
נעים שוב להתקשר לחנה ולהתלונן, 
גדול  כה  אחרי שבעלה עשה מאמץ 

בשבילה.

"ריבונו של עולם! תן לי עצה טובה!" 
בין  מורכן  כשראשה  חנה  התפללה 

ידיה.

בקומה  בינתיים  התפילה,  כדי  תוך 
בציפורים,  דרור  טיפל  מתחתיה 
את  וניקה  המים  את  להן  חידש 
פתח  כאשר  ופתאום,  הכלובים. 
אותו  לנקות  כדי  הכלובים  אחד  את 
ניסה  דרור  אחת.  ציפור  לו  ברחה   -
היא  הצליח,  ולא  אותה  לתפוס 
הציפור  ודווקא  מדי,  גבוהה  הייתה 

הכי יפה, עם הצבעים שהכי אהב. 

בחופשיות,  לה  התעופפה  הציפור 
לחופש  רגילה  הייתה  לא  היא 
שום  שאין  הרגישה  פתאום  הזה... 
לה  עפה  והיא  אותה,  שיעצור  כלוב 
גבוה  עלתה  הארץ,  בשמי  בשמחה 
שירה  כדי  תוך  בחופשיות  גבוה 
נעימה. הציפור עפה ונסקה, ונכנסה 
דרך החלון הפתוח של... מימי כמובן.

הבית  בתוך  התעופפה  הציפור 
והתיישבה על גב הספה מול מימי.

בבהלה  ראשה  את  הרימה  מימי 
לא  "אני  הציפור.  את  וראתה 
"איך הגעת  מאמינה!" אמרה בקול. 

לכאן?" שאלה את הציפור בבלבול.

הציפור  צייצה  צוויץ",  "צוויץ 
בתשובה.

שאלה  בשבילי?"  במיוחד  "באת 
מימי.

"צוויץ", ענתה הציפור.

לראשונה  בציפור.  הביטה  מימי 
יפה  ציפור  כזאת  רואה  היא  בחייה 
כך  כל  מרהיבים,  צבעים  בכאלה 
לשיר  הציפור  החלה  לפתע  מקרוב. 

בקול נעים ומרגיע.

לשירה  מרותקת  הייתה  מימי 
ששבתה את ליבה.

הציפור  החלה  שירה  כדי  תוך 
סגרה  מימי  לצד.  מצד  להתעופף 
לא  שהציפור  כדי  החלון  את  מיד 
תברח. "זו בוודאי הציפור של השכן 
שכנראה ברחה לו, אנסה להחזיר לו 

אותה".

התשע  בן  חיים  קרא  "אמא!!" 
מהחדר. היום הוא נשאר בבית בתור 
ידיים על חברו  עונש על כך שהרים 
ההורים  עם  שיחה  לאחר  לכיתה. 

הוחלט להשאירו בבית ליומיים.

רגוע,  ולא  שובב  ילד  היה  חיים 
אותו  לחנך  מאוד  קשה  היה  ולמימי 
איתו  ההתנהלות  עימו.  ולהתמודד 
רצופה  הייתה  היום  כל  במשך 

במאבקים.

"כן, חיים", ענתה אמא, "בוקר טוב".

לי מים!" ביקש חיים  "אמא, תביאי 
בעזות.

אמא ניגשה אל החדר.

"אולי  שוב.  אמרה  טוב",  "בוקר 
תקום מהמיטה? השעה כבר תשע".

אני  לקום?  לי  יש  מה  רוצה!  "לא 
במילא לא הולך לתלמוד תורה".

הציפור,  צייצה  צוויץ!"  "צוויץ 
והחלה  הסלון,  בחלל  לה  מתעופפת 

לשיר את שירתה.

"מה זה?" שאל חיים וזינק מהמיטה, 
בא לראות את המחזה המרהיב.

והתיישבה  חיים  סביב  חגה  הציפור 
על כתפו.

חיים החל לחייך ולצחוק.

"איזו ציפור יפה!" אמר.

כך  חייך  הוא  מתי  זכרה  לא  מימי 
כך  כל  היה  הוא  האחרונה.  בפעם 
בתלמוד  שלו  מהמצב  ממורמר 

תורה.

"איך היא הגיעה לכאן?" שאל.

השכן  של  הציפור  לכאורה  "זו 
ציפורים,  לגדל  התחיל  הוא  למטה. 
וזו כנראה ברחה לו. צריך להחזיר לו 

אותה".

"אמא, אני חייב ללכת לראות!!! יש 
שם עוד ציפורים?"

בוא  שכן,  לעצמי  מתארת  "אני 
החלון  דרך  הציצה  מימי  תראה..." 
לפתוח  רצתה  לא  היא  הסגור, 
דרך  תברח.  לא  שהציפור  כדי  אותו 
וציפורים  הכלובים  את  ראו  החלון 
עפות בהם מצד לצד, אך היה קשה 
להבחין בציפורים. מימי פתחה מעט 
עלתה  הציפורים  ושירת  החלון,  את 

עד לביתה.

אני  לשם.  נרד  בואי  אמא,  "וואו!!! 
וניצוץ  חיים,  אמר  לראות!"  מוכרח 

היה בעיניו. 

מתאים",  זה  אם  לבדוק  "אתקשר 
אמרה מימי.

הטלפון  צלצל  דרינג",  "דרינג... 
בביתה של חנה.

"שלום", ענתה חנה.

את  פתחתי  תאמיני.  לא  את  "חנה, 
וחשכו  כדי לאוורר את הבית  החלון 
אוזניי!! עכשיו אשמע את הציפורים 

כל היום, לא רק בבוקר".

'בעלי צדק, הוא ידע שעוד יהיה לה 
על מה להתלונן', חשבה חנה.

עכשיו?  שנעשה  רוצה  את  מה  "אז 
מאמץ  ועשה  לקראתך  הלך  בעלי 
החלון  את  תסגרי  אולי  גדול,  מאוד 

ותדליקי מזגן?" הציעה חנה.

"לא, חנה, לא בשביל זה התקשרתי. 
וחשבתי  הספה  על  שישבתי  בזמן 

ציפור  לביתי  נכנסה  לעשות,  מה 
לשיר.  והחלה  יפה  כך  כל  אחת 
נראה לי שזו אחת הציפורים שלכם 

שברחה, יכול להיות?"

"כן, נכון", אמרה חנה, "בזמן שבעלי 
ניקה את אחד הכלובים באמת ברחה 
לו ציפור אחת. מה? היא נכנסה דרך 

החלון שלך? ומה עשית?"

תיארתי  החלון.  את  סגרתי  "מייד 
מהציפורים  אחת  שזאת  לעצמי 
שלכם. היא התיישבה פה על הספה 
והחלה לזמר. חיים התעורר מהשינה 
התלהב.  כך  וכל  אותה  לראות  ובא 
והוא  הכלובים  כל  את  לו  הראיתי 
את  לראות  לבוא  משתוקק  ממש 
הציפורים. האם סיפרתי לך שהשעו 
המשיכה  תורה?"  מהתלמוד  אותו 
מסתדר  לא  ממש  "הוא  בלחש, 
שם, מאוד קשה לו. מצב הרוח שלו 
ממש ירוד. אבל איך שהוא ראה את 
הכתף  על  לו  שהתיישבה  הציפור 
ממש  הוא  לעיניים.  האור  לו  חזר   -
קורן מאושר. האם אוכל לרדת אתו 

למספר דקות?"

"בוודאי", אמרה חנה, "בשמחה!"

דרור  של  לביתם  ירדו  וחיים  מימי 
עם  לחצר  אותם  ליוותה  חנה  וחנה. 

הציפורים.

תראי  "אמא,  חיים.  התלהב  "וואו!" 
כמה ציפורים".

מהרבה  ציפורים  המון  פה  יש  "כן, 
סוגים", אמרה מימי.

סוג  ואיזה  כאן?  יש  ציפורים  "כמה 
זה? ואיזה סוג אלה? והאם יש להם 

גוזלים...?"

להתעניין  חיים  החל  יום  מאותו 
הוא  פעם  מדי  דרור.  של  בציפורים 
היה יורד לביתם על מנת לצפות בהן 

ולשמוע את שירתן.

דרור, בסבלנותו הרבה, הראה לחיים 
ובכלובים  בציפורים  מטפלים  איך 
ואף  נקיים,  שיישארו  כדי  שלהם 
לו  לעזור  פעם  מדי  לו  אפשר 
להן  ולמלא  המים,  את  להן  להחליף 
בדיוק  חיים  הגיע  אחת  פעם  אוכל. 
אותו  שריגש  דבר  גוזלים,  כשבקעו 

מאוד.

התנהגותו  איך  ראתה  מימי  ומימי... 
התחביב  עם  משתפרת  חיים  של 
איך  לב  שמה  היא  שלו.  החדש 
תרפיה  בשבילו  היוו  הציפורים 
חיים  בבעלי  רגשי  טיפול  אמיתית, 
שכל  הבינה  היא  שלה.  לאף  מתחת 
היו  מהציפורים  לה  שהיו  הייסורים 
החל  הזמן  עם  שכן  לטובה,  כולם 
והפך  בלימודים  גם  להשתפר  חיים 

לילד רגוע ושמח. 

זוג  לו  שתקנה  מאמו  ביקש  חיים 
ציפורים ליום הולדתו.

תחילה היא מאוד התנגדה. היה לה 
פעם  מדי  יורד  שחיים  נחמד  מאוד 
עם  יחד  בציפורים  מטפל  לשכנים, 
וחוזר הביתה רגוע ושמח עם  השכן 
מוכנה  הייתה  היא  סיפוק.  הרבה 
"לסבול" את הציוצים שלהם במשך 
היום כי ראתה איזו תועלת יש לבנה 
זה  הביתה?  אותן  להכניס  אך  מזה, 

כבר יהיה ממש מאתגר.

טלפון  להרים  החליטה  לבסוף 
תוכל  אם  אותה  ולשאול  לשכנתה 
לקנות מהם זוג ציפורים עבור חיים 

שלה.

החליטו  והם  לדרור,  פנתה  חנה 
ביחד להעניק לחיים מתנה מיוחדת 
במינה. הם הזמינו את חיים אליהם 
הציפורים  שתי  את  לבחור  לו  ונתנו 
אותן  לו  והעניקו  אוהב,  הכי  שהוא 

במתנה יחד עם כלוב מתאים.

חיים לא ידע את נפשו מרוב אושר. 
בהן  וטיפל  רבה  אחריות  גילה  הוא 
מזמין  היה  פעם  מדי  במסירות, 
חברים והם היו משחקים ביחד ואף 
ציוץ  כשברקע  בית,  שיעורי  מכינים 

הציפורים.

מימי הודתה לבורא עולם על המתנה 
שנים  בחלקה.  שנפלה  הנפלאה 
פרשו  היקר  בנה  על  תפילות  של 
כנפיים ועלו לפתע עד כיסא הכבוד. 
למוטב  יחזור  שחיים  ליבה  משאלת 
שבהתחלה  דבר  בזכות  התגשמו,   -
דרור,  של  הציפורים  לו:  התנגדה 
שעדיין, למרות הכל, עדיין מצייצות.
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כל  הארץ.  אל  למטה,  מבט  נשפיל 
אותם אנשים בעלי רגליים מחוברות 
לקרקע, לעולם לא ירימו עיניים, לא 
בה.  להיאחז  כדי  הכנף  את  יחפשו 
לצידם  רואה  עליהם,  מסתכלת  אני 

כנפיים שמוטות.

דמיון הוא מתנה ברוכה. מעוף, הוא 
ולהרגעה.  להמחשה  נהדרת  דרך 
בהם!  אותנו  בירך  שה'  טוב  כמה 
שיר  אחריה  גוררת  זו,  מחשבה 

תודה.

אותנו  הביא  המעוף  אם  אבל 
הגיע  שמוטות,  כנפיים  על  לדבר 
הדברים  אותם  כל  על  לדבר  הזמן 
שהתחלנו וטרם סיימנו – מתי יגיע 

זמנם?

שהתחלנו  עליון  בארון  מתחיל  זה 
של  אינסופי  במיון  נגמר  ואינו 
מטלות  הרבה  ועוד  מסמכים, 

שנשמטו בתווך.

אל תשמטו כנפיים!

פרויקט,  בניהול  התחילה  צירה 
חוצב  הסברה  במסע  פתחה  אחרת 
כבה.  הוא  מים  סילון  וללא  להבות, 
ארבעים  עצמה  על  קיבלה  נוספת 
לסיים  שתזכה  כך  על  להתפלל  יום 
לא  היא  ואיכשהו,   - יום  ארבעים 
כנפיים  נחות  אלה  כל  לצד  סיימה. 
שהן  בטוחות  היו  הן  שמוטות, 
הגמור  ההיפך  ולבסוף,  תתרוממנה, 

היה מנת חלקן.

ואם כבר חתמנו חוזה עם הכנפיים 
אולי  שלהן,  הראשונה  והקונוטציה 
אליו,  עיניים  שנרים  כדאי  באמת 
הוא היושב ומתווה את ארבע כנפות 

הארץ...

כנפיים,  זוג  לך  לתת  מסוגל  הוא 
ללא דמיון, ללא הנחות. כי הרי בידו 

נמצא הכל.

נניח, נניח שהוא ייתן לי כנפיים.

אפרוס אותן ואדאה אל על...

מוזמנת לקחת טרמפ:(

להרים  לי  גורמת  כנפיים,  המילה  על  מחשבה  או  קריאה 
זו  בתופעה?  נתקלתן  אתן  גם  אולי  מעלה.  כלפי  עיניים 

הקונוטציה של המילה. כנפיים, פירושן התרוממות.

מיד לאחר מכן מגיעה תחושת המילוט. כל בעלי הכנפיים 
המאמצים  מרב  את  נגדם  נוקטים  אנו  אשר  אלו  למיניהם, 
יש  )אם  להעיף מעלינו, מה הם אם לא נמלטים על נפשם 

להם כזו(?

משפט נוסף בו אנו רגילות להשתמש כתגובה בלתי מחייבת 
לכל בקשה לפנות את המקום, להזדרז: "מה, נראה לך שיש 

לי כנפיים?" אין לי, בדקתי שוב:(

אך משהו אחר יש לכולנו. במקום הזה הכל יכול להיות. נכון, 
דמיון. בו ניתנים למימוש כל המאווים, ואף דברים הנראים 
תופסים  דווקא  הם  שם   - היגיון  חסרי  ראשון  במבט  לנו 

נוכחות רבתית.

באנה נדמיין שיש לנו כנפיים!

חוויה זו, נוסתה על ידי נשים ובנות רבות. עצימת העיניים 
רק השביחה את התשובות. את יכולה לנסות זאת ברגע זה, 
קחי הפוגה ועצמי את העיניים. לצידך, זוג כנפיים חסונות, 

בריאות ושימושיות.

ומעופפות  מגוונות  היו  הניסוי,  לאחר  שהגיעו  התשובות 
חזר  אחד  משפט  שבהן.  המובחרות  את  רק  אספתי  למדי. 

על עצמו עם כל שיתוף –

לו היו לי כנפיים...

במלל,  לחסוך  כדי  כולן,  של  מהציטוטים  אותו  מחקתי  אז 
כן?

המים  מגדל  מעל  המזדקר  בפנס  לגעת  רוצה  "הייתי 
העירוני, זה המאותת למטוסים להגביה עוף. המגדל נמצא 
שם, להווי ידוע, מפאת חוק כלים שלובים. על מנת להזרים 
מים למקומות הגבוהים של העיר. ולמה בו אני רוצה לגעת? 
כדי לתפוס טרמפ על המטוס. יש לי משפחה בחו"ל, ואין לי 

יכולת להגיע אליהם..."

בלי לפגוע בך, אבל עם הכנפיים תוכלי הרי להגיע עד לשם 
במרחבי  פעיל  מספיק  אינו  ההיגיון  אבל  המטוס?  בלי  גם 

הדמיון, כנראה.

"שנים שפועם בי חלום כמוס. אני רוצה לפתח מוצר שאיתו 
יוכלו לדלג על פקקים, לחסוך עיכובים מיותרים. הזוג הזה, 

יגשים לי חלום".

לכל  להשתחל  אחפוץ,  שרק  היכן  לנחות  ואוכל  "הלוואי 
של  זמן  לי  יחסוך  זה  לעוף.  ופשוט  כנפיים  לפרוש  מקום, 
אם  להישבר  עלולות  כנפיים  תיזהרי,  והכנה".  התארגנות 

תיכנסי איתן למקומות לא לך!

"להגביה, לראות את הכל במבט רחב. מה שרואים מלמעלה, 
לא דומה למה שרואים מלמטה".

נניח לרגע את הכנפיים

נניח שיהיו 
לי... 

הרהורים 

נחמי אפל
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תלתלים  קל.  שמפו  בניחוח  מתערבבות  קצובות  נשימות 
הכחולות  ועיניו  יהודה,  של  מצחו  על  בשקט  נחים  זהובים 

סוף סוף נעצמות.

גבו  על  השמיכה  את  מיטיבה  בזהירות.  מתרוממת  שייני 
ויוצאת מהחדר.

איתמר  עמוקה,  בשינה  שקועים  הילדים  בכולל.  מנחם 
ואליהו אמורים לחזור רק בעוד שעה.

שייני  את   המוביל  שקט  הבית.  על  יורד  מבורך  שקט 
למטבח. פותח לה ארונות ומקרר, ומעמיד אותה ליד קערה 

וקמח מנופה.

בצק בהיר מנומש בשוקולד צ'יפס צומח פתאום מולה.

היא מתיישבת ליד השולחן. ראשה וידיה כאן, במטבח. אך 
ליבה שם. כל כך שם.

"הרב  שלה.  איתמר  אתמול  לה  אמר  אמא",  בסדר,  "היה 
אמר לי שזה ממש בסדר מה שהספקתי".

כל  את  למלא  לא  אישור  לך  יש  כי  כך,  אמר  הרב  נכון.  כן, 
המבחן.

אבל מה אתה אומר, ילד?

מה העיניים האלו אמרו כשסיפרת לי על כך?

ולמה הידיים שלך כמעט טבעו במעמקי הכיסים כשדיברת?

היה בסדר, כן. אבל אתה היית רוצה יותר מזה. היית רוצה 
להשתלב  אליהו.  כמו  ולהצליח  שרה,  כמו  מבחנים  למלא 

בשיעור כמו אברהם ולהיות מקובל כמו מיכל.

שכלא  הדמעות  וכל  מהחיידר,  חוזר  כשהוא  כי  קשה.  וזה 
בשיעור, בורחות לו מהעיניים ומהפה - הן לא יכולות שלא 
לצבוט. כשהוא שואל למה, למה למרות שהוא לומד ולומד 
ושוב פעם לומד, הוא לא יודע כמו כל הילדים בכיתה - זה 
כואב. וכשהוא לא מבין למה רק לו קשה, למה רק הוא לא 

מצליח - זה מאד מאד כואב.

לפעמים, רק לפעמים, היא חושבת, שאם הייתה האפשרות 
בידה ובידי בעלה, הם היו בוחרים בשבילו להיות כמו שאר 
ילדיהם, כמו כולם. אבל רק לפעמים. כי אם נשמתו הטהורה 

הסכימה לכך, מי היא שתבקש אחרת??

אבל הקושי... התסכול... האכזבה...

לא  לזרום.  לו  נותנת  היא  הלחי.  על  לה   גולש  רטוב  משהו 
עוצרת אותו. גם לא כשטפיפות רגליים קטנות מתקרבות 

לאזור, וילד אחד סתור שיער מתרפק עליה בחיבה.

בוכה?"  "אצ'  בה,  מביטות  רדומות  חצי  עיניים  "אמא??" 
הפליאה  את  להסתיר  מצליח  לא  הנצחי,  מלווהו  המוצץ, 

שבקולו.

היא בוכה?

לכיוון  נשלחת  משוקלדת  אצבע 
העיניים, חוזרת מלוחה.

כן, היא בוכה.

"מה, גם אימוצ' בוכוצ'?"

אימות  גם  מותק.  יהודהלה  "כן, 
בוכות".

"כל האימוצ'?"

"כן, כל האימות".

אימהות בכלל, ואימהות לילדים עם 
קושי לימודי-חברתי בפרט.

___

תיקים ומזוודה מחכים ליד הכניסה. 
פריטים  לתוכם  מכניסה  שייני 
ירדו  מהילדים  חלק  אחרונים. 
למטה, לבדוק שהרכב הגדול שלהם 
ניסע  'איך  כי  וחס,  חלילה  נגנב  לא 
בעולם,  כיף  הכי  המשפחתי  לנופש 
לא'.  אם  אפילו,  הדודים  כל  עם 
ולתפוס  ראשונים  לעלות  מוכנים 
חלון או אמצע כי 'זה הכי כיף לראות 

את כל הדרך למושב'.

שייני סוגרת חלונות ברחבי הבית.

שם",  איהנה  לא  אני  אבא,  "--אבל 
קול כספת בוקע מחדר הילדים. היא 
מזהה את הקשיחות שבו, מחביאה 

בתוכה כל כך הרבה, ונעצרת.

לא.                                                                                                                                   
רק. לא. איתמר. הוא חיכה לזה. הוא 

חייב את זה. מה קרה פתאום?

"---לא מעניין אותי מסלולים. אני 
לא הולך". גוש אפור עומד בין עיניו.

לבד,  פה  להישאר  יכול  לא  "אתה 
על הדלת.  נשען  יודע". מנחם  אתה 

איתמר יושב על אדן החלון הרחב.

"למה לא? אני אכין לי חביתה וסלט 
לארוחות. ואישן עם דלת נעולה. אני 
שעושים  המשחקים  את  אוהב  לא 

בלילה".

אהה. 

אליו,  מתקרב  אבא  "איתמר", 
תעזור  אתה  החידון  את  "כשיערכו 

לי ולדוד אלעזר".

עם  ללכת  אותי  תשכנע  ולא  "כן? 
כולם? רק אשאר איתך אפילו שאני 
עוד מעט בר מצווה ובטוח יודע את 
לבוא?"  לא  למה  אז  התשובות  כל 

הוא מצטט את אחד מבני דודיו.

של  ליבו  את  שורף  קרח  של  גל 
מנחם. הוא מהנהן: "תישאר איתי".

"בסדר", ה'עוד מעט בר מצווה' קם 
שלו  ואבא  להתארגן.  ופונה  מרבצו 
ומחייג  החולצה  מכיס  נייד  שולף 
לאחיו. מוודא שאין אוזניים פעילות 

בשטח.

___

העץ.  על  מצייצת  ירוקה  ציפור 
עוקבות  מעט  ילדותיות  עיניים 
עפה  כנפיים,  פותחת  היא  אחריה. 
הוא  ענף.  על  נעמדת  קרוב.  מעליו, 
גדול תופס את  'וי'  עיניו.  מרים את 
גבוה.  ה'ווי'.  למעלה,  הוא  מבטו. 

והוא כמעט לא נע.

הגבר  אל  פונה  הוא  דֹוד?'  זה,  'מה 
והם  בו.  מביט  הדוד  לידו.  הצועד 

מתיישבים.

מחזיק  איתמר  דוד?"  זה,  "מה 
לכיוון  מצביע  בעורף.  הכיפה  את 

השמיים.

את  הוא  גם  מרים  אלעזר  "זה?" 
עיניו, "זה נשר".

מזהים  לא  כמעט  יודע?  אתה  "איך 
אותו מכאן".

על  לו  טופח  הוא  יודע?"  אני  "איך 
הגב, "בוא תשמע".

של  הסיפור  את  מכיר  "אתה 
מהספר  והמגושם  השחור  האפרוח 
הוא  כן?"  סבתא,  של  בבית  הגדול 

שואל את אחיינו.

עליו  צחקו  כי  ברח  שבסוף  "זה 
ובסוף הוא חזר עם משפחתו שהיו 

כולם כמוהו גדולים?"

"בדיוק".

"אז כן".

"אתה יודע איזה סוג גוזל זה היה?"

"נשר!  פתאום  מקפץ  הוא  "אהה!" 
משם אתה יודע".

בוא  הנה,  "אז  מחייך,  הוא  "נכון!" 
לי",  שתעזור  לי  הבטחת  נתקדם. 

הוא קורץ לו.

פתאום  נתקע  מבטו  דוד..."  "אבל 
לא  הזאת  הציפור  "למה  בענף, 
כמו  לא  כנפיים,  יש  לה  גם  עפה? 

האפרוחים מהסיפור".

צהובה  נורה  בו.  מביט  אליעזר 
נדלקת בו פתאום.

מאחורי  להם  נעלמת  השמש 
כתומות,  קרניים  רק  העצים. 

אחרונות, נופלות על ראשיהם.

ואלעזר מתפלל. כל כך מתפלל.

"שאלה ממש מצוינת", אלעזר עוצר 
רגע, "בוא, נשב". 

גדולה,  אבן  על  מתיישבים  הם 
חלקה. הדוד והאחיין, והשאלה.

שתי  בין  ההבדל  מה  מגלה  "אתה 
הציפורים?"

הירוקה  הציפור  את  בוחן  איתמר 
שמעליו. ולאחריה את הנשר. 

פעם  בכל  כמו  היסוס,  "הכנפיים?" 
שהוא עונה תשובה. 

"מדויק!" אלעזר מחמיא לו, "הקב"ה 
העניק לנשר כנפיים גדולות וחזקות 
הנשר  הציפור.  של  מאלו  הרבה 
כל הדרך, לעקוף  מסוגל לצלוח את 
עצום.  לגובה  ולהתרומם  מכשולים 

הוא אמיץ, הוא יכול". 

"ולמה לציפור אין כאלו כנפיים?"

הכוחות  את  קיבלה  לא  היא  "כי 
שלו..."

הם שותקים רגע, ושניים. רק הרוח 
לוחשת שם סביבם.

המהורהר.  באחיינו  מביט  אלעזר 
מבטו תלוי אי שם בין צמרות עצים 
מרצד  חדש  זיק  מחשיך.  לרקיע 

בעיניו הכחולות.

הצליחו  האם  אותו?...  הבין  האם 
מילותיו להרחיב את ליבו המכווץ?

סיפורי
    כנפיים

דבי בסול
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פתאום,  פולט  הוא  הנשר",  "מסכן 
מה  עם  להתמודד  צריך  "הוא 

שאחרים ניצלים ממנו". 

"נכון" לא להתאכזב, אלעזר. איתמר 
להבין.  שרוצה  ילד  ילד,  הכל  בסך 
"אבל  הזדהות.  הכלה,  מבקש 
כנפיים  לו  והעניק  בו  בחר  הקב"ה 
כאלו, שהם גם מתנה וגם אתגר, כי 
הוא יודע שהוא מסוגל. הוא מאמין 
להתמודד,  היכולת  את  לו  שיש 

מבין, איתמר?"

שלוש  מעט  עוד  בן  הזה,  והילד 
עשרה, מבין.

במנת  תלויים  שאינם  דברים  יש  כי 
משכל וברמות לימודיות. יש דברים 

שהלב מקבל. מאמין.

והעיניים שלו שוב מורמות. מביטות 
הרבה  מעליהם,  המרחף  בנשר 
מעליהם, וחיוך רחב כמעט נוגע בו. 

השחורות.  שלו,  הכנפיים  וגם 
נפתחות.

"ילדים, סיימתם לארוז?"

"בגדים יש?"

"יש!"

"מברשת שיניים, שמפו, פיג'מה יש?"

"יש!"

"פנס?"

"יש!"

"כנפיים?"

"יש!"

אמממ...

לא, לי אין.

מה הכוונה כנפיים?

ובשביל מה צריך אותן?

כדי להיראות כמו האחים שלי?

נורמלי יותר?

זה  איך  לראות  לנסות,  כדי  רק  אותן,  להם  לגנוב  אשמח 
להיות בעל כנפיים...

אבל אני ילד טוב, לא אעז לעשות דבר כזה.

ומה אם מישהו יגלה את סודי? ישים לב למה שחסר לי?

לא אדע מה לומר ומה לעשות...

"איפה הכנפיים שלך?"

יהודה!

נאלץ תמיד לתקוע את האף במקום שלא צריך.

"אבא! זאבי שכח את הכנפיים!"

"שתוק!" אני דוחף אותו ומסמן לו לשתוק.

אך מאוחר מדי, אבא כבר שמע.

"זאבי, לך תביא כנפיים, אנחנו נחכה לך".

'ריבונו של עולם,  אני חוזר הביתה, ועל הדרך אני מתפלל: 
אנא שלח לי כנפיים או עזור לי למצוא אותן'.

מאחורי  השולחן,  מעל  למיטה,  מתחת  מחפש  אני  בבית, 
הארון, בתוך המגירות...

אין כנפיים באופק.

את  סערה  כרוח  יורד  שאני  כדי  תוך  צועק  אני  "טליה!" 
המדרגות המובילות לקומה הראשונה של הבית.

"זאבי! עדיין לא עזבתם?" אחותי הגדולה מופתעת. קולה 
יוצא מהמטבח והיא באה לפגוש אותי במסדרון.

אני עומד נבוך.

כנפיים, 
מקורן הוא 

הלב

תרצה אפללו
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לשוני,  קצה  על  עומדת  שאלתי 
מוכנה לצאת לאוויר העולם.

אותה  לבלוע  הכוח  בכל  מנסה 
בחזרה אך אין לי ברירה.

כשהוא  מתכוון  אבא  למה  "טליה, 
שואל אם לקחנו כנפיים לדרך?"

מושכת  היא  כנפיים..."  "אה, 
בכתפיה.

לא  ממש  זה  זאבי,  תדאג  "אל 
מסובך".

היא מסבירה בפשטות.

ודוחפות  אותך  שנושאות  אלה  "הן 
אותך לעשות טוב".

"אז אין לי כנפיים", אני טוען ותורי 
למשוך בכתפיי.

טליה  זה?"  את  אומר  אתה  "למה 
נדהמת.

מסוגל  שאני  מאמין  שאיני  "מכיוון 
אומר  אני  טובים",   דברים  לעשות 

בקול גבוה.

"אני ילד פחדן, לא חכם ולא מוכשר 
לעזור  איך  יודע  לא  אני  במיוחד, 

ולתרום מעצמי.

אני נולדתי בלי כנפיים", אני מסכם 
בעיניים דומעות.

"אתה לא חכם ולא מוכשר? אין לך 
מה לתרום?" טליה כועסת עלי.

עכשיו,  מדבר  אתה  שטויות  "אילו 
עצמך,  על  כך  לדבר  לך  אסור  זאבי. 

אתה שומע?"

"אגלה לך סוד שיעניין אותך מאוד", 
את  ומניחה  בעדינות  מוסיפה  היא 

ידה על כתפי.

"אתה חושב בטעות שאין לך כנפיים 
מאוד,  גבוה  במקום  נמצא  אתה  כי 
ציפור קטנה שלי, אתה בקושי נוגע 

בקרקע".

ציפור? אני?

ציפור  שאני  אומרת  את  "אם 
ושמקומי גבוה מאוד, אני מבין שיש 

לי כנפיים ושאני עף!"

טליה מהנהנת לחיוב.

ולא  כנפיים,  לך  יש  נכון.  הבנת  "כן, 
סתם כנפיים. כנפיים גדולות מאוד". 
היא פותחת ידיים גדולות גם כן. "כי 

אתה יודע מה מקורן?"

האף  בקצה  ונוגעת  שואלת  היא 
שלי.

"האף?"

"ממש לא!" היא צוחקת ומניחה את 
ידה על ליבה.

"הלב. יש לך כנפיים גדולות כי הלב 
שלך גדול". 

אני מתפלא.

כדי  מהלב  אותן  אוציא  איך  "אבל 
להעביר אותן אל המזוודה שלי?"

"עצום  עונה.  היא  מאוד",  "פשוט 
עיניך ותנשום חזק.

מה אתה מריח?"

"ריח טוב של עוגות בתנור".

"פקח עיניים עכשיו ותגיד מה אתה 
רואה".

"את אחותי הגדולה והנחמדה בשם 
טליה".

טוב  מרגיש  אני  צוחקים.  שנינו 
יותר, חזק יותר.

מה  לי  ותגיד  עיניים  שוב  "עצום 
אתה שומע".

"את הקול שלך הנעים". 

אני  טליה  אחותי  את  לעשות?  מה 
לי  וכשיש  במשפחה,  אוהב  הכי 
מפסיד  איני  לה  להחמיא  הזדמנות 

אותה.

את  ושים  עיניים  לעצום  "תמשיך 
ידך על ליבך ותגיד לי מה הוא רוצה".

רוצה  שהוא  חושב  אני  "אממ... 
טובים  דברים  הרבה  לעשות 
מופתע  מחייך,  אני  ומעניינים". 

מתשובתי ומרוצה מעצמי.

היא  איך  מוכשרת,  ממש  אחותי 
מצליחה לגלות את מה שאפילו אני 

לא יודע על עצמי?!

עכשיו?"  שאמרת  מה  את  "שמעת 
רוצה  "אתה  גם.  מחייכת  טליה 

חוזרת  היא  טובים",  דברים  לעשות 
על מילותיי לאט יותר.

אתה  אז  טוב,  לעשות  רצונך  "ואם 
היא  טוב",  לעשות  ויכול  מסוגל 
וחיוך  'יכול'  המילה  את  מדגישה 

מרוצה נמרח על פניה.

"ולאן הרגליים שלך רוצות ללכת?" 
היא ממשיכה.

וליהנות  לשחק  לאחרים,  "להצטרף 
איתם".

"ועכשיו, האם אתה יכול לראות את 
הכנפיים שלך?"

איני יכול להסביר איך זה קרה, אבל 
כן! אני רואה אותן! הכנפיים שלי...

ידי.  על  הזה,  הזמן  כל  כאן,  היו  הן 
כך  כל  אותן  לחפש  צריך  הייתי  לא 

הרבה. 

לי  "נראה  מהוסס,  עונה  אני  "כן", 
לעזור  מוכנות  סביבי,  נמצאות  שהן 
טובים  דברים  הרבה  ליישם  לי 

וחשובים".

"טליה, את קוסמת!" אני מתלהב.

טליה  אותן".  מצאת  הכבוד!  "כל 
של  הקוסם  "ואתה  כפיים,  מוחאת 
את  לגלות  לך  עזרתי  רק  עצמך. 
מביטה  היא  בך",  שיש  הכוחות 
בעיניה  לראות  יכול  אני  בחיוך,  בי 

שהיא חושבת עלי שאני מתוק.

ללכת.  יכול  אתה  מוכן,  אתה  "אז 
אותי  מעודדת  אחותי  עכשיו",  רוץ 

למהר.

אני מתחיל ללכת לעבר דלת הבית, 
אך אני מסתובב פתאום.

תעשי  מה  ואת,  טליה.  "רגע, 
עכשיו?"

מה  לי  יש  בשבילי,  תדאג  "אל 
לעשות".

מסובבת  שהיא  כדי  תוך  עונה  היא 
את כיסא הגלגלים עליו היא יושבת 
את  להוציא  כדי  המטבח  לעבר 

העוגות שהכינה מהתנור.

את  להניח  ותורי  אליה  מתקרב  אני 
ידי על כתפה.

"גם  יודעת, טליה", אני לוחש,  "את 
את  לעוף  ללכת,  יכולה  אינך  אם 

בטח מסוגלת".

אך  משועשעת  בי  מביטה  טליה 
נראית מסוקרנת מעט.

של  שמקורן  לי  הסברת  "נכון 
הכנפיים הוא הלב שלנו?"

אני  כי  לענות  מספיקה  אינה  היא 
פועם  ליבי  איך  ושומע  ממשיך, 

בהתרגשות.

שלך  שהכנפיים  מזה  מבין  "אני 
ענקיות בדיוק כמו הלב הענק שלך".

ממשיכה  היא  עונה.  אינה  טליה 
התנור,  עד  הכיסא  את  לסובב 
והמשקפיים  הדלת  את  פותחת 

שלה מתמלאים באדים. 

אבל  עיניה  את  רואה  בקושי  אני 
היא  כי  דמעות,  בהן  שיש  יודע  אני 
לצאת  לי  ומרמזת  בידה  מנופפת 
יוצא,  שאני  לפני  ורגע  מהמטבח. 

היא אומרת בקול רועד:

כנפיים,  לו  שאין  בעולם  אדם  "אין 
לא משנה מה חסר לו. כל אחד יכול 
חפץ  רק  הוא  אם  לעולם  להיטיב 

בכך.

דמעה  מנגבת  היא  זאבי",  תודה 
משקפיה.  מחסום  את  שעברה 

"אתה אח יקר מאוד".



ליזט, רופאה קשוחה, ואביגיל, בת תפנוקים ענוגה, מושלכות בעל כורחן אל מחוזות 

בלתי מוכרים להן.

כיצד הגיעו לשם? והאם תצלחנה לטייל בהם?
בתוך המרפאה ומחוצה לה עוברות שתיהן תהליך. לצלילי פסנתר ונבל נרקם לו 

ניגון של חיבור ושל חסד, המחדיר בלב כל אחת תקווה כי בין המר למתוק הדרך 

אינה ארוכה מדי.

"ניגונים בטעם 
            אקמול"

סדרה מרתקת הפורטת 
על מיתרים חדשים 
מאת הסופרת תרצה א.

לקבלת הפרקים במייל באופן חינמי, יש לשלוח את שמך 
tirtsastory@gmail.com המלא לכתובת

 וליהנות כל שבוע מחדש מחווית קריאה מהנה ומקורית.

"

"
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'די, למה אני כל כך חוששת מהתפקיד שלי?!'

הקול  אומר  הזאת',  ההתלבטות  עם  כבר  תפסיקי  'אז 
הפנימי.

הראשון  הקול  חוזר  מסוגלת...'  לא  אני  לי...  קשה  'אבל... 
שלי.

אחוז!'  במאה  הזה  התפקיד  עם  שתסדרי  עלייך  'סומכת 
אומר שוב הקול השני, המעודד.

לעצמי,  אומרת  אני  הבמה',  על  אני  איך  נדמיין  בואי  'טוב, 
ומתחילה: 'שלוש ארבע ו...'

אותי  ישמעו  שלא  כדי  החדר,  של  הדלת  את  סוגרת  אני 
ברחבי הבית,

ו.... מתחילה:

'שלום! קוראים לי...'

לי  צועק  שלי...'  האופי  לא  בכלל  זה  בכלל,  אני  לא  זו  'די, 
הקול מבפנים.

'את עושה את זה נהדר', אני שומעת את הקול השני.

'עוד פעם, תתחילי מחדש', אני מצווה על עצמי...

'בסדר...'

ו...  הדלת  מאחורי  מקשיב  לא  אחד  שאף  שוב  בודקת 
מתחילה!

מסדרת לי ת'במה הקטנה שהכנתי לעצמי ועולה עליה...

שמנסה  הקטנה,  ג'וליה  של  התפקיד  את  לשחק  מתחילה 
להיחלץ מהמקלט בבניין.

'ג'וליה, את בסדר?' שואלת אמא בדאגה.

'כן, ממו, הכל מצוין ברוך ה'', ג'וליה עונה בביטחון.

אני ממשיכה לשחק ת'משחק לעצמי...

'הופ, גמרתי. זה לא כזה מסובך!' אני אומרת לעצמי בעידוד.

המוזמנים???'  קהל  לפני  באמיתי,  יהיה  זה  איך  'אבל... 
שואל קול פנימי, הספקני.

"אקרא לשתי חברות, ולאחותי הקטנה. הן יהיו הקהל של 
ההצגה הראשונה שלי", אני עונה לקול ההוא, המהסס. 

"ריקי, תתחילי, אנחנו במתח!" אומרת רותי אחותי.

שתציגי  באמת,  אבל  בטוחה,  "אני  מוסיפה:  חברתי  שני 
מושלם!"

"ככה אתן חושבות? מי אמר לכן?" 
אני שואלת בספקנות.

מגיבה  אותך!"  מכירות  אנחנו  "כי 
מירי.

"אז את מתחילה?" שואלת רותי.

אני מהנהנת בראשי לאות הן.

ומתחילה.

ובהיסוס  בגמגומים,  בתחילה 
ובשקט, עד שלאט לאט אני נכנסת 
וגובר.  הולך  הדיבור  וטון  לתפקיד, 
כאילו  התפקיד  את  משחקת  אני 
שום  בלי  בחדר,  לבד  נמצאת  אני 
נמצא  שמישהו  מרגישה  לא  קהל, 

לידי...

ומירי  ושני  נגמר,  הקטע  זהו, 
חברותיי אומרות ביחד בהתרגשות: 
ידענו  מעולה,  זה  את  עשית  "ריקי, 

שתצליחי!" אני מסמיקה.

אני  "ריקי,  אומרת:  אחותי  ורותי 
לי  ירשו  בהופעה,  להיות  חייבת 

להגיע?"

"למה  לה,  עונה  אני  שכן!"  "בטח 
לא?" מוסיפה.

היא  בסמינר..."  בחורה  לא  אני  "כי 
אומרת.

אני צוחקת: "את אחות של ג'וליה..."

מיני  בכל  מלאה  עדיין  אני  בתוכי 
חששות...

יהיה  באמת  שזה  אומר  מי  "אבל 
עצמי  את  שומעת  אני  יפה?" 

אומרת.

כך  כל  שחברותייך  ראית  "את 
נהנו..." אומר קול נוסף בתוכי.

תשובה  כבר  תעני  ריקי,  "אוף, 
סופית למורה!" אני גוערת בעצמי.

"תעני עכשיו, אל תדחי את זה יותר 
מדי", עונה לי הקול השני.

*

ריקי מסתובבת הלוך ושוב בחדרה.

לא?"  או  התפקיד  את  לעשות  "כן, 

שואלת את עצמה.

"למה לא?" היא שואלת שוב.

למורה  לומר  אתקשר  אז  "טוב... 
שזה כן, סופית", היא עונה לעצמה.

*

איזו  הגיע.  המופע  של  התאריך 
התרגשות!

הרבה  רואה  סביב,  מביטה  אני 
דמויות מוכרות ולא מוכרות.

אני  איך  לראות  הולכים  אלה  "כל 
מופיעה???"

אתחרט  אציג,  לא  בכלל  "אולי... 
וזהו?" שואלת את עצמי.

דפיקות לב נשמעות בחוזקה בליבי.

איך אעשה את זה?

איך אציג מול קהל כזה גדול? 

קוראת  מתחיל!"  המופע  "ריקי, 
לעברי תמי, השחקנית השנייה.

קול מבפנים רוצה לומר לתמי: 'אני 
לא עולה על הבמה'.

לך,  'כדאי  אומר  השני  הקול  אבל 
ראית שאת מסוגלת!'

אני מרגישה בתוך ערבוב של הרבה 
של  חלקם  שלי,  חלקם  קולות, 

חברותיי.

'תעלי כבר!'

'אני מתביישת'.

'שווה לך לנסות, פעם אחת'.

בלחש  תהילים  פרק  לוחשת  אני 
ועולה לבמה...

מכיוון  סוערות  כפים  מחיאות 
הקהל.

'מה, אני כבר אחרי?!' 

"עשית  חלום'.  אחרי  מרגישה  'אני 
את זה נהדר!" אומרות חברותיי.

בגדול",  אותנו  הפתעת  "ריקי, 
לתוך  אותי  ואוספת  אמא  אומרת 

זרועותיה בחיבוק גדול.

פורשת 
כנפיים על 

הבמה

חיה נוף
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החדר.  את  והאירו  לחלון  מבעד  חדרו  עליזות  שמש  קרני 
שירה פקחה את עיניה. מוטי כבר קם ויצא אל בית הכנסת. 
איך לא שמעה אותו? היא קמה בזריזות, התפללה ופנתה 

חיש אל המטבח.

מתרגשת!"  "אני  הברכות!  שבע  לאחר  הראשון  הבוקר 
פצחה שירה בניגון. "מה אכין לארוחה הראשונה?"

שמן  לתוכה  שפכה  נוצצת,  מחבת  שלפה  החדשה  הכלה 
שתי  בדקה  מהר  הגז.  על  אותה  והניחה  נדיבה,  בכמות 

ביצים, ושפכה גם אותן לתוך המחבת הקרה. 

מעניין למה הביצים אינן מתבשלות, הרהרה בתמיהה. 

פת  לאכול  והתיישב  החדש  לביתו  רחב  בחיוך  נכנס  מוטי 
שחרית, מביט בחשש ובשאלה בגוש המוזר שעל צלחתו.

ראשונה  "פעם  בגאווה.  צהלה  שירה  חביתה!"  לך  "טיגנתי 
בחיי שטיגנתי ביצה!"

"פעם ראשונה?" הביט בה מוטי בעניין. "לא אכלת ביצים 
כשהיית ילדה?"

שאני  יודע  אתה  "פשוט,  שירה.  צחקה  אכלתי",  "בוודאי 
הקטנה במשפחתי המונה עשר בנות, ומעולם לא היה צורך 

שאטגן ביצה בעצמי".

"אה", אמר מוטי, וקם מכיסאו. "את יודעת מה? אני רוצה 
לכבד אותך בביצה הראשונה, כי אני מאוד ממהר לכולל. יום 

ראשון - מבינה?" חייך אליה.

"ללא ספק", הסכימה שירה, "גם אני לא תמיד אוכלת כשאני 
מתרגשת. ארוחת צהריים חמה תמתין לך כשתחזור!"

מוטי חזר בצהריים רעב מאוד. שירה שמחה מאוד לראות 
אותו והזמינה אותו למטבח לארוחה.

עיניו של מוטי חשכו. הוא לא זיהה שום מאכל על הצלחת!

בצד  גבוה  לבן  גוש  על  הצביעה  שירה  בסמטי",  אורז  "זה 
שניצל  וזה  לבן.  מאורז  בריא  יותר  שהוא  "אומרים  שמאל. 
שחורים  קשים,  קטנים  גושים  על  הצביעה  דבש",  עם 
כפחם. "קצת נשרף, לא נורא. אני צריכה לשפוך יותר שמן, 

אך כמעט סיימתי את הבקבוק, אתה יודע?" 

השונים  בגוונים  מבחינה  אינה  לפטפט,  ממשיכה  שירה 
שירה  מצביעה  "וזה",  החדש.  בעלה  של  בפניו  החולפים 
על מאכל אדום בלתי מזוהה - "קישואים ברוטב עגבניות. 
הקישואים קצת התאדו ונעלמו, אבל שמתי חצי כוס סוכר 

שיהיה טעים, כי שמעתי שקישואים קצת מרירים".

למוטי כבר מזמן עבר התיאבון, ומה עושים?

שירה.  ענתה  רבקי",  "כן,  המצב.  את  הציל  הטלפון  צלצול 
מסבירה  יבין",  שמוטי  בטוחה  אני  דקות,  כמה  תוך  "אגיע 
ואין מי שישמור  וזקוק לטיפול רפואי דחוף  נפל  שאחיינה 
על התאומים... מוטי סימן לה ללכת, ונאנח לרווחה. מקפיד 

לא להשאיר עקבות מן ה"ארוחה"....

"שמואל", פנה מוטי לחברותא שלו, 
הנשוי כבר שנתיים. "האם בתחילת 
בלתי  אוכל  בישלה  אשתך  הדרך 

מזוהה?" מוטי שאל בעדינות.

"משפחתה  שמואל.  צחק  "בטח!" 
ובהתחלה  טבעונית,  אשתי  של 
ברוטב  טופו  שיפודי  בישלה  היא 
סויה ותחתיות ארטישוק ממלואים 

בקינואה וגבינת קשיו".

המאכלים,  את  לדמיין  ניסה  מוטי 
עם  שניצל  "לא  בידו.  עלה  לא  אך 

אורז?" שאל בפליאה.

שמואל,  נבהל  פתאום!"  "מה 
מתאימים  שאינם  מאכלים  "אלו 

לטבעוניים". 

מגשש  מוטי  הלאה?"  קרה  "ומה 
לעצה פרקטית.

להתחמק,  ניסיתי  לאכול,  "ניסיתי 
לבסוף הגענו לפשרה ש-"

נשימתו  את  מחזיק  מוטי   " "ש- 
במתח.

שניצל  יהיו  כן  רביעי  יום  "שבכל 
ואורז!" קרץ לו שמואל.

לא  שזה  אמרת  אבל  "באמת? 
התבלבל  לטבעוניים?"  מתאים 

מוטי.

"סתם צחקתי. ישבנו ביחד ושוחחנו 
על  ואלו  עלי  אהובים  מאכלים  אילו 

אשתי".

הבחינו  והשניים  קצר  שיעול 
הכולל.  ראש  של  השיעור  שהתחיל 

ולמוטי אין עדיין פתרון....

חזר,  כשמוטי  חשוך  היה  הבית 
שירה?  איפה  ריק.  היה  והשולחן 
ישנה  אותה  ומצא  חיפש  דאג. 
באלפי  קפצה  שירה  מיטתה.  על 
התנצלויות, רק עכשיו הם סיימו את 
שינה  חוסר  עם  הברכות  שבע  ימי 
האחיינים  על  שמרה  והיא  רציני, 
הפעילים יותר משעתיים עד שהגיע 
אביהם. "סליחה, לא בישלתי כלום", 

הצטערה שירה.

"ממש לא נורא," ניחם אותה מוטי. 
"נוכל לאכול כריכים. אכלנו מספיק 
עכשיו  ומורכבות,  גדולות  סעודות 

הגיע הזמן למשהו קליל".

את  מצא  ומוטי  בנחת  אכל  הזוג 
כרגיל  מפטפטת  שירה  נרגע.  עצמו 

ולמוטי עלה רעיון מבריק.

אבי! אבי היה מדריך הנישואין שלו 
לחזור  שאפשר  אמר  תמיד  והוא 
לא  איך  נושא.  בכל  להתייעץ  אליו 

חשב עליו קודם?

נדרכה.  שירה  מרבקי.  טלפון  שוב 
לך  אכפת  "האם  לאטה,  "מוטי", 
שעה.  לחצי  אחותי  לרבקי  שאכנס 
החולים  מבית  חזרה  הרגע  רק  היא 
זקוקה  והיא  השובב  ראובן  עם 

לקצת...."

בחיוך.  מוטי  אמר  בעיה",  "אין 
"בשמחה, לכי. אני אמתין פה".

מתקשר  ומוטי  לדרכה  יצאה  שירה 
לאבי...

היא  שלך  שהבעיה  מבין  "אני 
יודעת  לא  ממש  החדשה  שאשתך 

לבשל?"

"האוכל  מוטי.  מסכים  לא",  "ממש 
זה  מה  מזהים  לא  אכיל.  לא  פשוט 

בכלל".

לעניין.  אבי  אומר  היטב",  "הקשב 
באמירת  שתתמקד  לך  מציע  "אני 

פרשת המן כל יום ויום".

"מה  מוטי.  מתפלא  "מדוע?" 
הקשר? איך-"

"ידוע  אבי.  אותו  קוטע  "אסביר", 
את  לדמיין  חייב  היה  המן  שאוכל 
אוכל  לאכול  רצה  אם  האוכל,  סוג 
כיוון  לא  הוא  אם  קרה  מה  טעים. 
בכלל? מסביר החפץ חיים שלאוכל 
קשה  והיה  בכלל  טעם  היה  לא 
היה  בדמיון  שימוש  לאכילה.  מאוד 
הטעם  ביצירת  המכריע  המרכיב 

הסופי של המאכל".

"אתה מתכוון שאחשוב כיד הדמיון 
על האוכל של אשתי שהוא טעים?"

להתמסכן  יכול  לא  אתה  "לא! 
טובה.  לה  עושה  שאתה  ולחשוב 
הדמיון  כיד  לחשוב  רק  מספיק  לא 
שהאוכל טעים, לא תצליח להתמיד 
כך. אתה חייב לעוף על כנפי הדמיון, 
על  ולעוף  עצמך  את  להכניס  ממש 
שנתנה  הקדושה  השכינה  כנפי 
כוחות לבני ישראל לדמיין טעם במן 

עד שבאמת הרגישו אותו".

"לעוף על כנפי הדמיון?" חוזר מוטי 
על המילים. "איך?"

ותתחיל  המן,  בפרשת  "התמקד 
שמנהל  זה  הוא  שהדמיון  להרגיש 
השם,  בעזרת  המציאות.  ולא  אותך 

משם תבוא הישועה..."

בוקר חדש.

שהחליט  לשירה  הודיע  מוטי 
יוגורט  באכילת  יומו  את  להתחיל 
הריכוז  על  מכבידים  שאינם  ופרי 
מהרה,  חלף  הבוקר  הלימוד.   של 
לדלת  סמוך  עצמו  את  מצא  ומוטי 
ביתו, המילים של פרשת המן עדיין 

מהדהדות בראשו.

שירה, כרגיל, שמחה לבואו ומזמינה 
ארוחת  את  לסעוד  למטבח  אותו 

הצהריים.

על  מונח  מזוהה  בלתי  אוכל  שוב 
באיזו  בטוח  לא  מוטי  הצלחות. 

ברכה לפתוח.

"אולי תיטול ידיים?" מציעה שירה, 
האוכל  וכך  בבוקר  לחם  אכלת  "לא 

יהיה יותר משביע".

את  ודימה  הרעיון  על  קפץ  מוטי 
הדמיון  של  לכנפיים  הרך  הלחם 

שעליו לעוף בארוחה זו. 

לא לשכוח, עוברת המחשבה בראשו 
של מוטי. אתה עף על כנפי הדמיון. 
רך  שניצל  אוכל  שאתה  תחשוב 
קלות.  מטוגן  היטב,  מתובל  וטעים, 
תדמיין כל הזמן שניצל, תגביה עוף 

- אתה מסוגל לעשות זאת!

מבלי  הצלחת,  כל  את  אכל  ומוטי 
שירה  אכל.  מה  מושג  לו  שיהיה 
פטפטה על נושאים אחרים ושונים.

כנפיים של 
דמיון

חנה יעבץ
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"השניצל יצא באמת טעים", החמיא 
על  למעלה  שהוא  מרגיש  מוטי,  לה 

הכנף השמאלית.

"לא  שירה.  התפלאה  "שניצל?" 
לא  מוסקה.  היה  זה  שניצל,  הכנתי 
הרגשת שזה חצילים?" הרימה את 

עיניה בשאלה.

הרגשתי? התפלא מוטי, כמעט נופל 
מכנף הדמיון. לא. לא היה לזה טעם 

דומה לחצילים....ודמיינתי שניצל!

מדמיין  הימנית.  לכנף  זז  מוטי 
שהכול טעים וטוב ומחייך.

"גם  שירה,  המשיכה  מבינה",  "אני 
דבר שניצל.  לכל  בנצי אחייני קורא 

אולי זה ענין של גברים".

בנצי  בליבו.  מוטי  גיחך  גברים, 
האחיין רק בן חמש. 

שירה מצאה את עצמה בסופרמרקט 
השכונתי בפעם הראשונה. איך אני 
מתרגשת, היא כמעט קוראת בקול. 
הבשר,  של  לפריזרים  ישר  ניגשת 

מחפשת ומחפשת.

פונה  לך?"  לעזור  יכולה  "אני 
ששירה  מבוגרת,  אישה  אליה 
בכניסה  המתגוררת  כשכנה  מזהה 
קוראים  לי  מאוד,  "נעים  הסמוכה. 
שאנחנו  לי  ונראה  קאופמן,  ברכה 

שכנות. מזל טוב לרגל חתונתך".

"תודה", לוחשת שירה. "אני באמת 
גרה בכניסה הסמוכה. ואני מחפשת 

לקנות כנפיים".

השורה  על  מצביעה  קאופמן  גברת 
בוהה  רק  שירה  הכנפיים.  של 

בחבילות המסודרות.

כנפיים?"  לקנות  רוצה  את  "למה 
מסתקרנת השכנה.

בעלי  את  שמעתי  יודעת,  לא  "אני 
הבנתי  אז  הדמיון'  כנפי  'על  לוחש 
כנפיים  רוצה  הוא  הבאה  שלארוחה 
לי  ואין  כזה...  דמיוני  רוטב  עם 
מושג איך לעשות את זה. בבית של 

ההורים לא אכלו אף פעם כנפיים".

השכנה  מציעה  רעיון",  לי  "יש 
פנוי,  זמן  הרבה  לי  "יש  החביבה. 
כל ילדיי ברוך ה' נשואים מזמן. מה 

לי מתכון  יש  ביחד?  דעתך שנבשל 
נפלא לכנפיים".

מחתה  להפריע",  רוצה  הייתי  "לא 
שירה. 

מתעקשת.  השכנה  פתאום",  "מה 
"את גומלת עימי חסד וממלאת את 

היום שלי בעשייה מבורכת".

שירה  את  ליוותה  קאופמן  גברת 
לעמול  החלו  וביחד  לביתה, 
הדירה  הצהרים.  ארוחת  במלאכת 
נעימים,  בריחות  התמלאה  הקטנה 
והשכנה נפרדה משירה בחיוך רחב.

גברת  קראה  כך!"  כל  "נהניתי 
שמחה  מחר!"  גם  "אבוא  קאופמן. 
התנגדות  שום  נשמעה  לא  כאשר 

מצידה של שירה.

המן  פרשת  אמירת  את  סיים  מוטי 
ועמד לצאת לביתו. על כנפי הדמיון, 

לחש לעצמו פעם ופעמיים.

שירה שמחה לראות אותו, כהרגלה, 
ארוחת  את  לסעוד  אותו  והזמינה 

הצהריים.

מוטי מביט בצלחת ונדהם. 

למעלה,  נמצא  באמת  הוא  אולי 
של  והחזקות  הרחבות  בכנפיים 

הדמיון.

את  לתפוס  הראשון  היה  האורז 
ורך  לבן  אחד,  אחד  אורז  מבטו: 

ואוורירי.

את  מרתיחים  שקודם  ידעתי  "לא 
לכמות  המתאימה  המים  כמות 
את  מוסיפים  כך  אחר  ורק  האורז 
"ולא  מפטפטת.  שירה  האורז", 
ידעתי שלא מבשלים שני קישואים 

בסיר ענק מלא במים.. ו-" 

הירוקה  בשעועית  מביט  מוטי 
עגבניות.  ברוטב  קלות  המאודה 
עיניו נפקחו למלוא גודלן כשהבחין 
הצלחת  על  המונחות  בכנפיים 
ברוטב  קלות,  מטוגנות  רכות,   -
ישירות  נלקח  כמו  ריח  פטריות עם 

מגן עדן.

מסתקרן  כנפיים?"  הכנת  "למה 

מוטי.

"ביקשת".

"אני?" תמה.

"כן!" הדגישה שירה. "שמעתי אותך 
והבנתי  הדמיון',  כנפי  'על  לוחש 
שרצית לאכול כנפיים ברוטב דמיוני 
ידעתי  שלא  היא  האמת  ומקסים. 
איך להכין אותן ופגשתי את השכנה 
הסמוכה  מהכניסה  המבוגרת 
מחר  גם  לבשל.  לי  לעזור  שהציעה 
ניפגש, כי היא טוענת שיש לה יותר 
רעיונות  והרבה  חופשי  זמן  מדי 
צרורות  פולטת  שירה  לבישול...." 

של מילים בלי עצירה.

מוטי עדיין לא קולט אם הוא עדיין 
או  הדמיון,  כנפי  על  נוסק  למעלה, 
כנפיים  עם  למטה  נמצא  במציאות, 

טעימות ברוטב דמיוני?

לשתף.  מצליח  מוטי  שירה",  "וואו, 
"ממש יפה. תודה!"

הקדושות  במילים  מהרהר  הוא 
כל  למקור  ומודה  המן,  פרשת  של 
השכינה  כנפי  את  שפרש  הברכות 

עליהם במציאות החדשה.

קורס
כתיבה
יוצרת

קורס
כתיבה
יוצרת

קורס
כתיבה
יוצרת
בהנחיית הסופרת

לאה פוטש
בהנחיית הסופרת

לאה פוטש
בהנחיית הסופרת

לאה פוטש

! דף ועט אינם יוצרים סיפור, הפנימיות שלך כותבת אותו
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1981, חוף הסלע, דרום אפריקה

שחפים  עשרות  הכחולים.  השמים  ברום  עמדה  השמש 
העפיפון  על  מוחים  צווחנית,  במקהלה  סביבה  חגו  לבנים 

שחדר אל קו מעופם, אורח צבעוני בלתי קרוא.  

"אבא! תראה! השחפים משחקים עם העפיפון שלי!" קרא 
ג'ים באושר. לא בכל יום הוא יורד אל החוף עם אבא ותומס, 
במתנה,  עפיפון  לקבל  זוכה  הוא  יום  בכל  לא  הגדול.  אחיו 
אומנם יד שנייה, אבל אין עוד ילד בשכונה שלהם שיש לו 

אפילו את זה.

"אל תתרחק, ג'ימי", השיב לו אביו בחיוך יגע. הלוואי והייתי 
יכול לשמור על האושר שלך לנצח.

אך ג'ים היה עסוק מדי בהתבוננות בעפיפונו המרחף, ובקצף 
הגלים המדגדג ברגליו היחפות. הוא לא שת ליבו לאזהרתו 
של אביו, וגם לא לקריאותיו של אחיו לחזור למקום ישיבתם 
ולא להתקרב למגדלור. הוא המשיך לרוץ. המגדלור התקרב 

אליו, עד שיד חסונה תפסה בכתפו, מושכת אותו בתנופה.

בנזיפה  בו  הביט  תומס  מקשיב?!"  לא  אתה  לי,  "תגיד 
מהולה בחרדה. 

"מ...ה, אני... אני..."

"אסור לנו להתקרב למגדלור! זה אזור ללבנים בלבד! למה 
את לא מקשיב לי?"

פנינים שקופות נקשרו לעיניו של ג'ים. "לא... לא שמתי לב, 
תומס, רציתי לעוף עם השחפים". 

"לאן?  נרגע.  לא  עדיין  תומס  השחפים?"  עם  לעוף  "אה, 
לכלא או לעולם הבא?"

מהעיניים  מהיר  בקצב  זורמים  לנחלים,  הפכו  הפנינים 
השחורות הקטנות.

"עזוב אותו, תומס". אביהם קרב אליהם, משלח מבט מתרה 
לעבר בנו הגדול. "הוא רק ילד".

לא  זה  לשוטרים  אבל  במרירות,  תומס  חשב  ילד.  רק  כן. 
אכפת. לכן הוא רוצה להגן עליו. על בשרו חווה לא פעם מהי 
פשיטת רישיונות, ושינה על דרגש קר בתא מסורג ודחוס. 
זו לא אטרקציה שהיית רוצה לשלם את המחיר שלה. מה 

לעשות שבמצב שלהם הם זוכים לכרטיס חינם?

"ג'ימי", הוא ליטף את פניו הדומעות של בנו הקטן, "הזמיר 
חומה-אפורה  היא  יודע?  אתה  יפה,  הכי  לא  ציפור  היא 

כזאת".

שני הבנים תלו באביהם מבט תמה. מה הקשר?

בעולם",  היקרות  הציפורים  אחת  היא  זאת,  בכל  "אבל 
הוא הביט בהם באהבה ובתביעה כאחד, עוצמה במילותיו 

ובמבטו.

במה  לא  וגם  עורו,  בצבע  ניכר  אינו  האדם  תומס,  "ג'ים, 
בפנים,  שהוא  במה  ניכר  אדם  עליו.  חושבים  שאחרים 

אל  מנשמתו.  היוצא  הערב  בקול 
תתנו לאף אחד לגרום לכם לחשוב 
לכם את  לא שווים, לקלקל  שאתם 

המנגינה הטהורה שבלב".

בחוק",  להתגרות  אומר,  לא  "אני 
שמולו,  התוסס  הנער  אל  חייך  הוא 
העצמי  הערך  על  תשמרו  כן  "אבל 
יבוא  יום  מצפונכם.  ועל  שלכם 
וגם  יבוא  יום  שבכם,  הטוב  ויתגלה 

אתם תוכלו לעוף עם השחפים".

-     -  -

תשע שנים מאוחר יותר

בתור העיר הכי מתוירת, סיפקה לו 
בכלל.  רעה  לא  עבודה  קייפ-טאון 
הוא נהג לעמוד על יד הכיכר ולהציע 
ושבים:  לעוברים  שירותיו  את 
נעליים,  צחצוח  תיקים,  נשיאת 
לכלכל  כדי  רק  - הכל.  חנויות  ניקוי 

את עצמו, לא ללכת לישון רעב. 

ותומס  שעברה,  בשנה  נפטר  אביו 
ממנו,  הרחק  נמצא  הגדול  אחיו 
עשיר  אדון  אצל  עובד  ביוהנסבורג, 
נכון  אופן.  בכל  לטעמו   - ומרושע 
מכתבים  פעם  מדי  לו  שולח  שהוא 
וקצת כסף, אבל ביום יום הוא צריך 

להסתדר לבד.

חלוש  קול  נשמע  "בחורצ'יק", 
והבחין  הסתובב  ג'ים  מאחוריו. 
לבן. ממתי אתה מסתכל על  באדם 
בגיל  בערך  ומבוגר,  ג'ים??  מגדר, 

שבעים.

"הכל בסדר, אדוני?" הוא קרב אליו, 
הזקן נראה חיוור מאוד וחלש.

"אוי... לא ממש.. אני..." הוא הושיט 
לי  לקנות  "תוכל  מטבעות,  כמה  לו 
בכל  לא  הופתע,  ג'ים  בחור?"  מים, 
יום הוא זוכה לאמון שלא יגנוב את 

הכסף.

כעבור  חזר  הוא  אדוני".  "בבקשה, 
בידו.  מים  בקבוק  אחדים,  רגעים 
שלא  בשפה  משפט  מלמל  הזקן 
הבין ולגם מן המים, אחר חייך אליו 
חוצפה  תהייה  "זו  תודה.  בהכרת 
אלי  שתתלווה  ממך  לבקש  מצדי 
לביתי? אני לא חושב שאוכל לחזור 

עם חולשה כזו הביתה".

חוצפה? הזקן הזה מוצא חן בעיניו.

מטופח  אך  פשוט  קומתי  דו  בית 
צמחייה  מאחורי  אליו  נגלה  למדי 
הזקן,  ופרחים.  עצים  של  סבוכה 
מיכה,  אדון!  כ"לא  עצמו  שהציג 
הוא  כי  לו  הסביר  מיכה",  לי  תקרא 

והטבע ידידים טובים.

בקייפ-טאון,  עושה  אתה  "מה 
ג'ים?" שאל מיכה לאחר שהתרווח 
שבביתו,  האירוח  בחדר  הספה  על 
מזמין את ג'ים לקחת לעצמו משהו 
הספה  על  ולשבת  מהשולחן  לאכול 

מולו.

"אני גר כאן, אדוני, כלומר..."

מחמיאים  "כלומר, בצדדים הפחות 
"ואבא?  הבין.  הוא  העיר",  של 

אמא?"

לי  "יש  מבטו.  את  השפיל  הנער 
נאנח,  הוא  אבל.."  ביוהנסבורג,  אח 

געגועים תקפו אותו פתאום.

קולו  בחורצ'יק",  משהו,  לך  "אגיד 
באותה  אך  סמכותי  היה  מיכה  של 
תהה  וג'ים  ועוטף,  חם  גם  מידה 
לו  שסייע  החלוש  הזקן  נעלם  לאן 
לא  כבר  אחריך  עוקב  "אני  מקודם. 

מעט זמן".

ג'ים הרים אליו מבט מופתע, תמה, 
על  לרצד  משועשע  לחיוך  גורם 

שפתיו.

הכי  לא  יודע,  בוודאי  שאתה  "כמו 
נחמד לחיות לבד, במיוחד לא בגילי. 
הוא  עבד",  לקנות  לי  הציעו  ידידים 
את  הבין  לא  שג'ים  בכעס  התיז 
פשרו, אולי עבד זה לא השם החוקי, 
אנשי  שעושים  מה  בהחלט  זה  אך 
ולא  הזו,  במדינה  הגבוה  המעמד 

נראה שזה מפריע להם.

"אבל אני, אני לא קונה אנשים וגם 
ראיתי  בך  אחד.  כל  על  סומך  לא 
משהו מיוחד", הוא חייך אליו. "שלא 
האנשים  אבל  בגזענות,  בי  תחשוד 
השחורים, כנראה ההשפלות והעוני 
גם  אלה  עורם  את  רק  לא  חספסו 
צעיר,  עדיין  אתה  אך  נשמתם.  את 
ערך  לך  שיש  טוב,  בך  שיש  ראיתי 

עצמי".

לפני  לעזרה  זקוק  הייתה  לא  "אז 
כן?"

מיכה צחק. "לא ממש, אבל אני לא 
לא  בהחלט  שהמים  להכחיש  יכול 

הזיקו לי..."

עבר  ג'ים?"  אומר,  אתה  מה  "אז 
בקולו  לשימוש  במהירות  מיכה 
להכיר,  ילמד  עוד  שג'ים  הסמכותי 
לאישורים  לך  שאדאג  רוצה  "אתה 
איתי  כאן  לשהות  כדי  הנדרשים 
יש  בלבד?  ללבנים  המורשה  באזור 
לי רק שלושה תנאים לשהותך פה".

הוא עצר את נשימתו. תקווה ופחד 
התערבבו בליבו.

לא   - השני  נאמנות;   - "הראשון 
אומר  וזה  החוק,  עם  להסתבך 
משחקים!  בלי  עליך  שהרישיונות 
שווה  שאתה  לי  תוכיח   - השלישי 
את זה. נער בן שש עשרה אינו אמור 
להיות בור. אתה נראה לי נער חכם. 
נשב  אנו  בבית  שלך  העזרה  מלבד 
ונלמד בכל יום. לא אתן שאדם בלי 
אתה  מה  בביתי.  ישהה  עצמי  ערך 

אומר, ג'ים? אתה מוכן?"

אני לא אומר, להתגרות בחוק, אך כן 
תשמרו על הערך העצמי שלכם ועל 

מצפונכם.

זה בדיוק מה שאבא ביקש מאיתנו.

"למה אתה עושה את זה?"

"יש לי החשבונות שלי".

ג'ים הסכים.

-    -  -

גטו וורשה

"צמאי הדם הללו שוב הגיעו", סינן 
אלחנן בין שיניו.

"מה הם שוב רוצים מאיתנו?"

עדיף  בעצם  להרוג.  ברור?  לא  "זה 
הפחד  להרוג",  ואז  קודם  להתעלל 
הופך אותו לציני למרות אופיו הנוח.

מהחלון!"  התרחקו  ומיכה!  "אלחנן 
בהם  הביט  רק  אבא  אמם.  קראה 

במבט רב משמעות.

"זה לא כל כך משנה, אמא", התחיל 

ציפורים 
כלואות

תהילה אוחיון
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התרחק  אופן  בכל  אך  אלחנן, 
מהחלון כדי לא להדאיג אותה, "הם 
לא  שטיין.  משפחת  את  כבר  לקחו 
ירחק היום עד שהם יגיעו גם אלינו 
הוא  או מחר. מה ההבדל?"  היום   -

משך בכתפיו.

הבדל.  זה  חי.  שיהודי.  יום.  "כל. 
גדול. מאוד. מאוד גדול", אמר אביו, 

מדגיש כל מילה בנפרד.

שונאים  הם  היטב.  זאת  "תזכרו 
פנימיותנו.  בגלל  דווקא  אותנו 
בגלל טוהר נשמתנו. אל תתנו להם 
תתנו  אל  מכך,  וחשוב  בכם.  לזלזל 
בערככם.  לזלזל  לכם  לגרום  להם 
כמו  בחוק  להתגרות  אומר,  לא  אני 
במחנה",  והנערים  הפרטיזנים 
הנערים  שני  על  מבטו  העביר  הוא 
הערך  על  תשמרו  כן  "אבל  שמולו, 
על  מצפונכם,  ועל  שלכם  העצמי 
יבוא  יום  שבכם.  האלוקים  צלם 
בהדרו  יתגלה  הוא  ברוך  והקדוש 
יבוא  יום  יתגלה הטוב שבכם.  ובכך 

ותוכיחו שהייתם ראויים". 

של  האחרונות  מילותיו  היו  אלו 
אביו. למחרת הגיע גם תורם. מיכה 
לשרוד,  כדי  הכל  יעשה  שהוא  ידע 

שהוא יעשה הכל כדי להיות ראוי.

1992, קייפ-טאון, דרום אפריקה.

העיף  בסערה,  הביתה  נכנס  ג'ים 
את הצעיף על הספה, נכנס למטבח 
עד  בעצבנות.  בצל  לקצוץ  והחל 
שיחזור מיכה וידליק את האש, הוא 
תכולת  כל  את  לחתוך  יספיק  כבר 

המקרר בקצב הזה.

לא  ואני  מזמין  אתה  מי  את  "וואו, 
גדוד?"  להאכיל  הולך  אתה  יודע? 
והביט  למטבח  בכניסה  עמד  מיכה 

בנער העצבני שמולו בשעשוע.

הפסיק  ג'ים  כאן?"   אתה  "מה? 
והביט  הקצוב,  הקיצוץ  את  לרגע 

במעשה ידיו. באמת הגזים.

אופן  בכל  "אני  מיכה,  צחק  "נו-נו", 
גר כאן, לא?"

את  הסביר  שנסעת",  "חשבתי 
כוונתו.

האחרון...אבל  ברגע  "התחרטתי 
עזוב אותי. מה קרה, בחורצ'יק? מי 

עורר בך את החשק להפוך לֶשף?"

אלי...  התנכלו  נערים  כמה  "סתם, 
הם צעקו... הם קרעו לי את המעיל 
אמרו  לי...  שהבאת  הספר  ואת 
צריכים  אינם  טיפשים  שכושים 

ללמוד".

את  לובש  הזה!  היהודי  את  "תראו 
חחח...  התינוק  אחיו  של  הבגד 
טיפשים  יהודים  ת'ספר!...  תביא 

צריכים למות, לא ללמוד!"

מנסה  שאל,  אומר?"  אתה  "ומה 
להעביר את הזיכרון ממוחו.

ולא  לעבוד  צריך  אם  יודע.  "לא 
ללמוד אז הנה, זה מה שאני עושה", 

החווה בידו על הירקות הקצוצים.

"תקשיב לי טוב, ג'ים", מיכה הביט 
קולו  חודר,  במבט  שמולו  בנער 

סמכותי ומתרה.

כמו המבט של אבא.

הכלל  את  זוכר  שאתה  מניח  "אני 
השלישי שנתתי לך שנפגשנו בפעם 
יותר  הרבה  אתה  ג'ים,  הראשונה. 

מזה! מה אתה מתייחס אליהם?"

אבל  להתחצף.  רוצה  לא  "אני 
הרגשת פעם איך זה שמזלזלים בך 

ומתנהגים אליך כמו סמרטוט?"

שרוולו,  את  הפשיל  מיכה  "כן". 
חושף את המספר החרוט על זרועו, 
מאלף  יותר  הרבה  שווה  תמונה 

מילים. 

ידעתי",  לא  לא...  אני מצטער,  "א... 
התחתונה.  שפתו  את  נשך  ג'ים 

מיכה ניצול שואה?!

אתה  אבל  לדעת.  אמור  היית  "לא 
יגידו  מה  משנה  שלא  לזכור,  אמור 
הערך  על  שתשמור  חשוב  הכי  לך, 
העצמי שלך, על מי שאתה באמת".

"ועל קול הזמיר", מלמל ג'ים חרש.

"ומה?" 

על  לו, על השיחה ההיא  גי'ם סיפר 
כעסו  על  השחפים,  על  הסלע,  חוף 
אבא.  של  הזמיר  ועל  תומס  של 

הייתה  הזאת  שהשיחה  "למרות 
פטירתו,  לפני  שנים  שמונה  כמעט 
אני חושב שזו הייתה הצוואה שלו. 
שלא אתן לחיצוניות להשפיע על מי 
שאני באמת". הוא השתתק, תוהה 
לקיים  מצליח  הוא  באמת  כמה  עד 

זאת? האם אביו גאה בו? 

גם  מאוד.  חכם  איש  היה  "אביך 
בדרך  רק  ממני,  זאת  ביקש  אבי 
איש  מכונסים  שתקו,  הם  אחרת", 

במחשבתו.

"שנקיים את בקשתם?" חייך הזקן 
אל הנער. ג'ים הנהן.

-     -  -

חצי שנה אחר כך

הזמיר  עת  בארץ,  נראו  "הניצנים 
הגיע", דפק מיכה על דלת חדרו של 
ג'ים, מנגן בקולו את הפסוק שג'ים 

למד לאהוב, לאמץ אל ליבו.

הפרחים  החורף,  נגמר  "מוכן? 
פורחים והמונית מחכה".

"אני לא מאמין שהגיע הרגע. מיכה, 
אעזוב  איך  לעזוב.  מסוגל  לא  אני 

אותך ככה?"

"אני  בביטול.  ידו  את  הניף  מיכה 
הזו  הארץ  לי,  תדאג  אל  אסתדר. 
לגדול  צריך  אתה  בשבילך,  אינה 
שתוכל  אותך.  יעריכו  בו  במקום 
אחד  יום  באמת.  שאתה  מי  להיות 

אולי עוד אצטרף אליך".

"מיכה. אני לא יודע איך להודות לך! 
אלי  שהתייחס  היחיד  האדם  אתה 
גם  לאדם,  להפוך  לי  עזרת  כאדם. 

כשהייתי מעצבן..." 

"מאוד מעצבן".

"אז מאוד מעצבן..." צחק ג'ים, נזכר 
בכמעט שלוש שנים ששהה יחד עם 
הקיצי  ביום  שפגש  המיוחד  הזקן 

ההוא.

"מיכה, אני בטוח שהעתיד שייעדת 
אני  אבי.  של  לחלומו  מעבר  היה  לי 
בטוח שגם אביך גאה במי שבחרת 
שבמילותיו  יודע  הוא  להיות". 
העניק לו את המתנה הגדולה ביותר 

שיוכל לתת לו.

לאדם  גורם  מעצבן!  מאוד  "מאוד 
אסף  הוא  להתרגש".  וחלש  זקן 

אותו בחיבוק אמיץ.

להשמיע  לך  בחורצ'יק,  "קדימה, 
עם  תעוף  לך  שבך,  הזמיר  קול  את 

השחפים".

-     -  -

ג'ים נחלץ משדה התעופה, המזוודה 
נכנס  חופש  של  משכר  אוויר  בידו. 

לריאותיו. 

הוא חופשי.

רישיונות,  פשיטת  בלי  קנסות,  בלי 
ודעות  מזלזלים  מבטים  בלי 

משפילות. בלי שחור ולבן.

"אתה בטח ג'ים", בחור שנראה גדול 
ממנו אולי בשנתיים, לבוש בחליפה 
וחיוך ביישני על פניו, הושיט לו את 
ידו. "אני דודי, שמעתי עלייך הרבה. 
הפעם  שוב,  חייך  הוא  הבא".  ברוך 

חיוכו בטוח יותר.

ממש כמו סבא שלו.

את  לחץ  הוא  הנמצאים",  "ברוכים 
ידו בחזרה.

כולם  במכונית,  נמצא  אבי  "בוא. 
מחכים לראות מי הנער שכבש את 

ליבו של סבא".

התכולים  השמים  על  הביט  ג'ים 
פעם  ליבו  מעליו.  שנפרסו 

בהתרגשות, מחר יומו הגדול.

הניצנים נראו בארץ.

מלהקת  חלק  יהיה  הוא  גם  מחר 
אל  הדואים  הלבנים  השחפים 
חלק  יהיה  הוא  גם  מחר  השמש. 
מהאנשים שגילו את זוהרו הפנימי, 

על אף נוצותיו הדהויות.

כנפי  תחת  יתעטף  הוא  מחר 
השכינה.

עת הזמיר הגיע.

מחר הוא הופך להיות יהודי.
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"זה הולך להיות משהו---" ללי לא מצאה מילים מדויקות, 
אלא רק פתחה את ידיה לצדדים ככל יכולתה.

"אדיר!" השלימה אותה ריקי בחיוך.

"מעניין את מי יבחרו לתפקיד הראשי".

"נכון", הסכימה איתה יהודית. "הלוואי אותי", נאנחה בתיה 
כולן  חולמת.  לא  אפילו  היא  סיכוי.  לה  אין  מזויפת.  אנחה 

השתתפו בתקוותה בחיוך. 

איילה הקשיבה לחילופי המשפטים מן הצד. עיניה שקועות 
מדבר  הסמינר  שכל  הידיעה,  בה'  ההורים  ערב  במחברת. 
הזה?  הדבר  את  המציא  מי  בכלל.  אותה  מעניין  אינו  עליו, 
בטח היה לו משעממם נורא באותן שניות שחשב עליו. אין 
לה סיבה הגיונית אחרת, כי מה למשל תעשה מי שאין לה-

-- היא התרוממה מהכיסא האפור ונפרדה בלי לומר שלום 
מהמחברת. לא קשור אליה כל הסיפור הזה.

המסדרון היה מלא בתכלת כחול מפטפט בעליזות. איילה 
לא הצליחה להעלות אפילו חצי חיוך על פניה.

הבעת  מולה.  נעמדה  אהובי  ככה?"  את  לאן  איילה,  "היי, 
פניה ההפך הגמור. איילה נעצרה, תוהה כיצד עליה להגיב. 
שהיא  והאמת  מוגדרת,  מטרה  ללא  מהכיתה  יצאה  היא 
המקווים,  המתלהבים,  מהקולות  מכאן,  לברוח  רוצה  הכי 
לאהובי.  תגיד  לא  היא  זה  את  אבל  הגדול.  ליום  המחכים 
מלבד זאת, אין לה באמת לאן לברוח. בניין הפנימיה שמם 

בשעות כאלו. אף אחד לא יקבל אותה מלבד השקט. 

אותה  בחנה  אהובי  פתאום.  לה  הבריק  לשתות",  "לקולר, 
ללא מילים.

"אבוא איתך".

"אז מה", היא נשענה על הקיר המקביל לקולר בזמן שאיילה 
התאמצה ללגום שלוש טיפות מים לפחות. 

"גם לך אין כוח לכל ה---?"

את  "למה,  בפליאה,  ראשה  את  הרימה  איילה  לי?"  "גם 
היא  אומרת.."  זאת  כמוני?  מישהי  עוד  שיש  חושבת 
בתיות  יוד  שלוש  יודעת?"  את  "איך  פתאום.  התגמגמה 

נעמדו בתור לקולר.

אהובי משכה קלות בידה. "בואי לחצר. יש לנו חמש דקות 
עד לסיום ההפסקה".

לא, מה הקשר. אין לה כוח לדבר על זה עכשיו. בשביל זה יש 
לה את מלי. אף אחד נוסף לא צריך לשמוע על מחשבותיה 
האומללות. איפה הצלצול כשכל כך צריכים אותו? שיבוא 

כבר. ומהר.

"עזבי, אהובי, בואי ניכנס לכיתה".

אבל גם הצלצול שהגיע לבסוף - לא עזר לה מאומה; כי לא 
והתחילה בשיעור היסטוריה או  נכנסה לאחריו שום מורה 
לכבוד  תפקידים  וקבעו  לקבוצות  התחלקו  אלא  תחביר, 

ערב ההורים.

----

עץ הדקל נשאר עומד זקוף על תילו, 
עליו  שחלפו  הרבות  השנים  למרות 
סודות  "שבילים".  פנימיית  בחצר 
כאבי  ענפיו.  תחת  נלחשו  רבים 
לגזעו.  סמוך  נפרקו  עמוקים  לב 
בנאמנות הוא ספג הכל, אוצר אותם 
ומביע בתנועותיו החרישיות  לתוכו 

את השתתפותו.

חכמה,  של  חריצים  עטור  לצידו, 
עומד ספסל העץ העתיק. ברגישות 
הדאגות  לעשרות  מאזין  הוא 
המקולפים  קרשיו  על  המונחתות 
בלילות  קמטים.  לו  ומוסיפים 
הדממה  את  אנחותיו  שוברות 
בינות  ומהדהדות  בחוץ  השוררת 

לעצים. 

איילה.  עם  מזדהה  הוא  מכולן  יותר 
אליו  שבאה  זו  שהיא  לעשות  מה 

פעמים רבות כל כך?

הבאים  בימים  לעשות  מה  לי  "אין 
בסמינר", איילה משלבת רגליים על 
האדמה  על  מטייל  מבטה  הספסל 
מלי  "למה?"  מהממטרות.  הלחה 
את  יודעת  שהיא  למרות  שואלת, 

התשובה. 

את  מרימה  אינה  היא  "למה?!" 
העיניים. "כי בשביל מי ובשביל מה? 
הראשונה..."  הפעם  לא  שזו  נכון 
קולה רועד בקצוות, "אבל... אבל...." 

היא נעצרת.

מלי שומעת אותה ואת מה שנאמר 
מעבר למילים. לא ממהרת להגיב. 

הספסל נותר אף הוא דומם כהרגלו. 
עלים  מעיפה  ערב  שעת  של  רוח 

תלושים. בודדים. אל הלא נודע.

מבטה של מלי נשלח אל עלה אחד 
אצבעותיה  אליהן.  בסמוך  שנשר 
ממוללות אותו בעדינות. "זה באמת 
לבסוף,  אומרת  היא  נעים",  לא 
"ליטול חלק במשהו שאת מרגישה 
לא קשורה אליו. אולי אפילו משהו 
מרגיש לך כמוהו", היא מצביעה על 
היא  תדעי",  "אבל  ידה.  בכף  העלה 
חוזרת  איילה  קולה.  את  מנמיכה 
כמו,  "שאת  בסקרנות.  בה  להביט 

מחייכת  מלי  כן".  ציפור.  כמו... 
והמצטמצמות  השחורות  לעיניה 
בחוסר הבנה. "הציפור עפה גם היא 
ברוח, אבל לה, בניגוד לעלי השלכת, 
אותה.  שמכוונות  כנפיים  יש 
ומטרה". מלי משתתקת לרגע אחד 

ארוך.

לי יש כנפיים", אומרת מלי  "ו... גם 
כבר  איילה  מעט..."  "ועוד  בסופו, 
לא מרוכזת, והיא מפספסת קריצה 

רבת משמעות. 

שביל מרוצף אבנים חומות בולע את 
מחשבותיה  הקטנות.  פסיעותיה 
נישאות לשמים. זה מה שאני? היא 
ציפור?  מילים,  בלי  אותם  שואלת 
מעולם לא חשבה על רעיון כזה. היא 
מחפשת כנפיים דמיוניות מאחוריה 

בכל הדרך לחדרה.

עשרים  מספר  חדר  שלוש.  קומה 
סוקולוב.  מיכל  לב.  בתיה  ואחת: 

אסתי כהן. איילה שוורץ. 

פותחת  היא  ביום  פעמים  עשרות 
בשלט  נתקלת  הזו,  הדלת  את 
המצחיק הזה שמיכל עיצבה ותלתה 
נרגשות;  ומשתתפות  טקס  ברוב 
הוא  מחדש  פעם  בכל  זאת,  ובכל 
ארבע  ויותר.  יותר  אותה  מעצבן 
אחת  וכל  אחד  חדר  חולקות  בנות 
נושאת שם  משפחה שונה. ההרגל 

לא עשה את שלו עדיין.

בפנים היא מוצאת את מיכל ואסתי 
על  נעצרת  היא  ב—רגע!  מדפדפות 
להיות.  יכול  לא  הלומה.  מקומה 
היא  אחד.  ליום  מידי  יותר  כבר  זה 
שקטים.  בצעדים  אליהן  מתקרבת 

"מה נראה לכן שאתן עושות?"

"הי,  אחורה.  צעדים  שני  זזות  הן 
איילה, זה היה מונח פה על הרצפה 

ו..." מיכל משתתקת. 

אסתי  זה",  מי  של  בדקנו  "רק 
ממהרת להרגיע אותה. "קחי", היא 

מושיטה יד מהוססת, "זה שלך".

על  יורד  כוכבים  נטול  לילה 
הפנימייה. 

מתחת  עמוק  לקיר,  קרוב  הכי 

לשמיכה, יורד מסך שקוף לאיטו על 
אותות  לה  שולח  המחר  יום  פניה. 
והמחברת  ומעצבנים,  חיוורים 
להיעלם  מייחלת  לכרית  מתחת 
כאילו מעולם לא נכתבה. אין לה כוח 

יותר. לכלום. 

הרגשה של עלה תלוש ומסכן הולמת 
תאמר  מתמיד.  יותר  עכשיו  אותה 
את  מורידה  היא  שתאמר.  מה  מלי 
לכיוון  ומתיישבת  ממנה  השמיכה 
החלון. כל הציפורים נמות בשלווה. 
מוגנות בקינים הפרטיים שלהן. על 
האדמה מתגוללים עלי שלכת לבדם 
מול הרוח. כמוה. בת ללא בית. ללא 

הורים. 

דוהרת  שלה  המחשבות  רכבת 
מילים  והיכן  כנפיים  ואיפה  למטה. 
למעלה.  נכון  אותה  לכוון  יפות 

למרות זאת. 

המדריכה  את  מחפשת  וכשהיא 
נמצאת  אינה  היא  למחרת,  שלה 

בשום מקום ברחבי הפנימייה.

"מלי לא תגיע היום", בתיה מעדכנת 
"וגברת  הערב.  בארוחת  אותה 
רוזנברג אמרה שכנראה גם מחר היא 
איילה  של  פניה  הבעת  תבוא".  לא 
מהמתחולל  מאומה  מסגירה  אינה 
בתוכה. "את יודעת למה ועד מתי?" 

היא רק מבררת בקול נמוך.

מתקדמות  ואיך  נו,  מושג.  לי  "אין 
שלכן?"  ההורים  לערב  החזרות 
בתיה עוברת באותה נשימה לנושא 
אחר. "אני יודעת..." איילה מעדיפה 

להמשיך לאכול בשקט. 

בתיה  מתלהבת",  נשמעת  לא  "את 
עוברת  היא  להירמז.  מסרבת 
מהצלחת שלה לשל איילה מדי כמה 

שניות. "איפה יעשו את זה?" 

אצלכם  שמשקיעים  "שמעתי 
מהצד.  מתערבת  יהודית  ברמות", 
"הלוואי בסמינר שלנו! אה, בתיה?" 
יהודית.  של  לצלחת  עוברות  עיניה 
"אהה. תאמיני לי, לא יזיק לנו משהו 

שישבור את השגרה האפורה הזו".

מחשבות  אלו  מדמיינות  לא  הן 
הפוכות חולפות בראשה של איילה. 

מכוונת גבוה

שרי וינר



3233

זה אכן שובר לה את השגרה. במובן 
השלילי של הביטוי.

בתיה  תפקידים?"  כבר  "בחרו 
לך  מתאים  "מאד  אליה.  חוזרת 

להציג, את יודעת?"

על  הכפית  את  מניחה  איילה 
בשביל  אני?  לך?"  "נראה  השולחן. 
מי בדיוק... היא פולטת בלי לחשוב, 
יהודית  אותה.  שמעסיק  מה  את 
גדולים.  חיוכים  לכיוונה  מחייכת 

"בשביל עצמך. מה זאת אומרת?"

בשביל עצמי? מה פתאום?

בנות  עשרות  ומוארת.  גדולה  במה 
בנשים  מאוכלס  אולם  מופיעות. 
על  שיושבות  כבודות  וסבתות 
כיסאות מרופדים ומביטות בעיניים 
היא  בעוד  יקירותיהן;  על  גדולות 
מייחלת להצמיח כנפיים, עלה בודד 
רחוק  הכי  משם  לעוף  שכמותה, 

שאפשר. בלי מטרה. סתם ככה.

***

השער  על  חולפים  בלבד  יומיים 
עד  לפנימייה  בכניסה  החורק 
הופכות  הצורמניות  שחריקותיו 
וקול  ורועשת,  עליזה  למנגינה 
למאה  האות  את  מסמן  פתיחתו 
להריע.  להתחיל  זוהרות  בנות 
מחופה  שביל  בפתחו.  באה  כלה 
צעדיה  את  מקדם  אדום  בשטיח 
רוזנברג  גברת  "מלי!"  המהוססים. 
לאחריה  ראשונה.  אליה  מתקרבת 
עשרות  באהבה  אותה  מקיפות 
עדיין  אחת.  ועוד  מולהבות,  בנות 
עיניה.  נגד  למתרחש  מאמינה  לא 
בראשה,  חוגגות  מחשבות  מיליוני 
כלה.  מלי.  לכאב.  עד  מסחררות 
כנפיים  ההודעה  שפרשה  מהרגע 
עליהן  נוחתת  שלהן,  הגדול  בבניין 
 - מושלמת  לגמרי  לא  בהפתעה 
מקום  לעצמה  מוצאת  אינה  איילה 
נקלט  לא  רמז  שום  בו.  להיות  רגוע 

במוחה קודם לכן. 

ברחבה  מתנגנים  חתונה  שירי 
לשם,  אותה  גוררות  הן  האחורית. 
מרץ  מלאות  במעגלים,  רוקדות 
נעורים. מלי חשה בתוך חלום עטוף 

שמשייטים  וצוחקים  לבנים  עננים 
מפזרת  היא  האינסוף.  במרחבי 
סביבה עיני כוכבים. נוצצת על רקע 

שמיים שחורים.

יורד  חדשות  דאגות  אפוף  לילה 
בצד  ואחת,  עשרים  מספר  חדר  על 
ימין, הכי קרוב לקיר. מה יהיה מכאן 
והיא  באושרה  תרחף  מלי  והלאה? 
לדשדש  לנסות  להמשיך  תצטרך 
היא  לבד.  שלה,  מוצא  ללא  בשביל 
מסתובבת לצד השני, מנסה לברוח 
ללא הצלחה. היא הרי  מהמחשבות 
והשמחה  שמחה.  להיות  אמורה 
נטוש  עלה  כרחוק  ממנה  רחוקה 
מהרקיע. כי מי יבין אותה ומי ילחש 
קולות מרגיעים לצילו של עץ הדקל 
שהיא  מה  לא  שהיא  לה  ויאמר 
גבוה  אחר,  משהו  אלא  חושבת, 
יותר. אף אחד. נוחתת עליה ההבנה 
ושומטת כנף אחת. השנייה שבורה 

כבר ממילא.

קול  שואל  האומנם?  אחד?  אף 
הכירה  שלא  כזה  מתוכה,  עמוק 
שהביא  זה  ומי  מעולם.  שמעה  ולא 
אותה לעולם לצעוד בשביל המיוחד 
רק לה? ויצר את השמים השחורים 
ברגעים  חדרה  מחלון  שנשקפים 
מה  את  לעבור  וכוחות  ממש?  אלו 
שהותיר  יתכן  לא  עבורה?  שהכין 

אותה ככה. לבד.

בשעה  פניה  את  מקשט  דק  חיוך 
לא  לעולם החלומות.  נוחתת  שהיא 

נוחתת. ממריאה. 

כמה דקות בטרם נכנס החתן להוביל 
את הכלה לחופה - הן נפגשות שוב. 
מיוחד  באור  זוהרות  מלי  של  פניה 
אוזנה:  לתוך  עמוק  לוחשת  כשהיא 
לביתי  כנפיים  זוג  פורשת  "אני 
מצטלבים  מבטיהן  ואת",  החדש, 
למקום  היום  "עפה  שנייה,  לשבריר 

גבוה יותר. אמיתי ונכון".

ֹר. ּו ְצִפ ּל ל ו
ׁ

"אָדָם מָש

ְלָה  מַע ֹת  ְאו לִד ֹר  ּו הַצִּפ ֶל 
ׁ

ש  ּ ֹחָה ְכ ּ ב
ְלָה, מַע

ֹא  ְל ֶיהָ ל ְנָפ ּ ִיעַ אֶת כ ֶתָּנ
ׁ

ְנַאי ש ּלָם בִּת או
הֶרֶף.

 ּ ּו ּ אֲפִל ֹפָה ְעו ֹר אֶת מ ּו ִיק הַצִּפ ְס אִם תַּפ
ּעָט - ְמַן מו לִז

ְצָה. ֹנַחַת אַר ְצו ֹפֶלֶת ו ֵי הִיא נו הֲר

ּא הָאָדָם". ֵּן הו כ

ְטֵר( )ר' יִשְׂרָאֵל סָלַנ

***

ְרוּטִינָה סְתָם עוֹד יוֹם חֹל ו

ִים
ׁ
ֹן אֲנָש ְיו ִים וּמִיל

ׂ ִים נַעֲש
ׂ מַעֲש

זָזִים קְצָת לִשְׂמֹאל, קְצָת יָמִינָה

ְנוֹסְעִים  ו עֹל  אֵיזֶה  נוֹשְׂאִים 
ְנוֹסְעִים... ו

ְאֹל, לְאָן זֶה כֻּלָּם?
ׁ
רָצִיתִי לִש

ִים???
ׁ
וּמָה מֵעַל כָּל הָרָאש

 סֻלָּם אֶל גַּג הָעוֹלָם
ׁ
הַאִם יֵש

ִים?
ׁ
וּמָה עִם מְטַפְּסִים חֲדָש

ְגֵּלִי ְלִי יָצָאתִי מֵהֶר אָז עָצַרְתִּי רַג

וּמָתַחְתִּי עַצְמִי לַקָּצֶה

ָעוֹת בְּלִי
ׁ
ְגַם ש ְזַקְתִּי ו ֶהֶח

ׁ
ְבָּעוֹת ש אֶצ

ֶרוֹצֶה
ׁ
ּ עַל הַלֵּב ש ָמְרו

ׁ
ש

ַיִם, חִפַּשְׂתִּי מָקוֹר הֵרַמְתִּי עֵינ

ּ ׂו ְרְש ֶל אֱמֶת נִפ
ׁ
וּמִלִּים ש

ְכֹּר ָמַיִם הִבְטַחְתִּי לִז
ׁ
בֵּין צִפּוֹר לְש

ׂוּ: ְכֹה עָש אִמְרַת חֲכָמִים ו

ְצִפּוֹר ַל ל
ׁ
ּ לִי אָדָם נִמְש גִּלּו

ְנָפַיִם הֵן לָה עַצְמָאוּת   וּכ

ְגוֹזָל יָצָאתִי לַחְקֹר אָז קֵן ו

ְ גָּדַל הָעוֹלָל לִמְצִיאוּת אֵיך

הֵצַצְתִּי אֶל עַל, וּמָה רָאִיתִי בְּעֶצֶם?

ְלֹא הֶרֶף ְנוּפָה ל תְּעוּפָה וּת

ֶם
ׁ
ְגֶש ְאֵין רֶגַע דַּל בֵּין רוּחַ ל ו

ְאֵין חָדַל לַמְרוֹת, אוּלַי חֵרֶף... ו

ְנִפְתַּח לִי אוּלָם ְלוּב, ו ּ אָז פָּתַחְתִּי הַכ

וּב הֵחֵלָּה לִדְאוֹת
ׁ
וּתְפִלָּה ש

ְבָר קַיָּם ּ ֹן כ תֵּן לִי דְּחִיפָה, הָרָצו

ְמֹט
ׁ
ְנָפַי לְעוֹלָם לֹא אֶש ּ ֶאֶת כ

ׁ
ש

לא לשמוט

מיכל דהרי
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אוף.

הנחתי את העט בזעף. שוב אני לא זוכרת כלום!

אני  שלה  התנוחה  את  בכיתה?  אז  אמרה  המורה  מה  מה, 
דווקא זוכרת. היא עמדה שעונה על השולחן, והדגימה משהו 

בעזרת כוס ואבקה. רק את מה שהיא אמרה אני לא זוכרת...

זו  שהרימה  ברגע  בהקלה  מהולה  באנחה  פלטתי  "מלכי!" 
לטלפון. "איזה נס שענית לי! אני נמצאת בצרה צרורה".

גיחכה  לטלפונים",  לך  עניתי  לא  פעם  שאף  לחשוב  "אפשר 
לך  חלמת  "שוב  ביררה,  עכשיו?"  "מה  התרצנה.  ומיד  מלכי, 
לכתוב  מה  יודעת  לא  ואת  המחנכת,  של  השיעור  באמצע 

בעבודה?..."

עם  אמרה  המורה  מה  זוכרת  "את  נאנחתי.  כזה",  "משהו 
ההדגמה ההיא בשיעור האחרון?"

"בטח." מלכי הרצתה בשטף, ואני האזנתי – הפעם ברוב קשב.

חבל שלא הקשבתי כך בשיעור עצמו...

*  *  *

"אסתי, יש לך טלפון!" גולדי תחבה לי את המכשיר בין האוזן 
לכתף. "זו גילי, מאמריקה".

לעט  הנחתי  יו?"  אר  "האו  בהתרגשות.  קראתי  גילי!"  "הלו 
ולדפדפת, מפנה עצמי לשיחה.

"ברוך ה', פיין", החיוך שלה נשפך דרך הטלפון. כל כך הרבה 
זמן לא דיברנו! ובעצם, מאז שחזרה לאמריקה לאחר שנפגשנו 

לראשונה במלון פה בארץ – כמעט ולא יצא לנו לדבר.

"איך באמריקה? הספקת כבר לשכוח שהיית בכלל אי-פעם 
בארץ?..." גלגלתי באנגלית בהנאה. שוב ושוב אני מודה לה' 
תועלת  כמה  השפה.  את  מה,  משום  ללמוד,  אותי  שדחף  על 

יש לי ממנה...

"הו, לא", צחקקה גילי. "אני עדיין שואבת משם כוחות בשביל 
קשה  גם  אצלכם?  איך  הזו...  והאפרורית  העמוקה  השגרה 

בלימודים?"

כלום.  עם  מסתדרת  לא  "אני  נאנחתי.  בטח",  קשה...  "קשה, 
שום מקצוע! שמעת פעם על תלמידה כזו, שלא חולף שיעור 
בלי שהיא תרחף בו אפילו פעם אחת?" הלכתי לשטוף כלים 

בינתיים. חבל סתם לבזבז את הזמן.

"וואו, באמת בעיה", הזדהתה גילי.

"בעיה ענקית ועצומה, שצריך לפתור כמה שיותר מהר! למגר 
אותה!" נעניתי בקול, וזרם מים חזק כאילו נתן תוקף לדברי. 

"אני רק לא יודעת איך לעשות את זה!"

"מי אמר שצריך למגר?" תהתה גילי. "את לא יכולה להתמודד 
איתה כך, כמו שהיא?"

כך?  איתה  להתמודד  פירוש?  "מה  הזדעזעתי,  "מה???" 
תגידי, את יודעת מה המשמעות של זה???"

"טוב, לא התכוונתי להישאר עם זה 
"את  חלקית.  הסכימה  גילי  לגמרי", 
שתתאמצי  בהחלט,  ומומלץ  יכולה, 
להוריד אותה קצת. אבל רק קצת", 
שאת  "כמה  בנחרצות,  עלה  קולה 
לך  אין  מה,  מזה.  יותר  לא  יכולה. 
החומר  עם  לך  שתעזורנה  חברות 

שיחסר?"

גילי",  מבינה,  לא  שאת  "כמה 
פעם  שאף  "שומעים  נאנחתי. 
מתי  הזו.  הבעיה  לך  הייתה  לא 
לאחרונה יצא לך לרחף בשיעור יותר 
למילים  נתתי  ביום?"  מפעמיים 

להדהד ולחלחל.

"האמת, על אף שהייתי רוצה מאוד 
שתביני אותי, אני ממש לא מאחלת 

לך לעבור את זה גם", הוספתי.

עושה  סתם  שאני  אמרה  לא  היא 
סיפור מכל דבר, וזה נס בפני עצמו. 
לא חסרות לי הטפות עכשיו, בפרט 
הזה  שהסיפור  מרגישה  כשאני  לא 
מאוד  לי  ונוגע  וקשה  עמוק  דווקא 
ללב. "גם אצלי לא הכל חלק בחיים", 
היא פתחה כיוון מפתיע. "ממש לא. 
הקשיים  לי  שגם  לגלות  ומעניין 

מופיעים בתחום הלימודי, כמוך".

"מה  עיניים.  צמצמתי  "כן?" 
למשל?"

ואת  עברית.  לדעת  הקושי  "למשל 
זה".  עם  קשה  לי  היה  כמה  יודעת 
בכל  להיזכר  ממני  דרש  כמו  קולה 
נכון.  במלון.  אז  יחד,  שדיברנו  מה 
הכאב באמת היה מצויר אז על פניה 

בבירור.

במתמטיקה,  גם  זה.  רק  "ולא 
מכל  יותר  המון.  ובעוד  בהיסטוריה, 
בהתחלה  אני  וגם  אחרת.  תלמידה 
היא  כמוך",  בזה,   להילחם  ניסיתי 
שזה  שהבנתי  "עד  אוויר.  לוקחת 
יש  שבקושי  משאבים  ממני  גוזל 
לי. שזה פוגם בתחומי חיים אחרים, 
הלא  מהלימודים  כמה  פי  חשובים 
עם  גם  התייעצתי  האלה.  יוצלחים 
פשוט   – עצתה  לפי  וגם  שלי,  אמא 
רק  ללמוד  והתחלתי  הכל,  עזבתי 

כמו כל תלמידה מהשורה".

תקף",  זה  "אצלך  השתכנעתי.  לא 

הגבתי, "אצלי – לא".

*    *   *

יומיים לאחר מכן

לי,  שהוגש  הכלי  את  בעיון  בחנתי 
השונות  בקוביות  לסירוגין  מביטה 
קובייה  כל  השולחן.  את  שמילאו 
שם  עם  קובייה  כל  אחרת,  בצורה 
במדויק  תיכנסנה  מהן  אלו  אחר. 

לכלי שבידי?

מהן  לאחת  הבנות.  צהלו  מסביבי 
למטה,  מוזר  שפיץ  עם  קופסה 
בצורה  בנוי  הצד  דווקא  לאחרת 
תפרה  מעניינת  תכנית  משונה. 

הפעם הרכזת החברתית.

לי  נראה  הנה,  משהו.  מצאתי  בסוף 
בדיוק  תתאים  ה'סדר'  שקוביית 
וקוביית  מפה,  שבולט  לריבוע 
ה'שמחת חיים' תשלים אותה, כולל 
הקצה העגול שבצד. אט אט הוכנסו 

החלקים.

"נו איך הולך?" עלזה אלישבע לצידי. 
"תראי, אני כבר כמעט גומרת!"

פתאום",  טעויות  תגלי  לא  אם  "רק 
או  בה  לקנא  אם  מתלבטת  חייכתי, 

לא.

"שיהיה בהצלחה!" נופפה לי, ואצה 
אחרון  האולי  החלקיק  את  לחפש 

שלה.

בסוף גם אני סיימתי.

בקול  הרכזת  סיכמה   "– כלי  "לכל 
משלו.  "חלקים  התכנית,  את  שופע 
הייתן  אם  בעיניכן.  זאת  ראיתן 
מעט  רק  ששונה  חלקיק  מכניסות 
מהר   – מקום  לאותו  שיועד  מחברו 

מאוד הייתן מגלות את הטעות".

עם  נלהבת  בהסכמה  נופפנו 
מרקדות  המלאות,  הקופסאות 

במקומותינו.

מלא  כלי  היא  מאיתנו  אחת  "כל 
מה  "כל  לנמשל.  עברה  וגדוש", 
התכונות,   – לתוכו  שהוכנס 
לכלי  מותאם   – הכול  הכישורים, 

בדיוק נמרץ.

שמנסים  "קורה  הוסיפה,  לעיתים", 

מראש.  אבוד  המשחק  לשנות. 
שקיבלנו  הטבע  את  להפוך  אפשר 
לעגל  לנסות  אפשר  החיובי,  לכיוון 
אבל  ההשפעה,  את  ולצמצם  פינות 
התכונות שקיבלנו – שלנו הן. למגר 
אותן לגמרי – אי אפשר, בשום אופן 

שבעולם".

הרכזת ירדה מהבמה, מברכת אותנו 
ובשימוש  החיים  במבחני  להצלחה 

נכון בתכונות.

נותרתי מהורהרת.

*                *                *

"שלום, מלכי?" קראתי בעליזות אל 
הטלפון. "מה נשמע?"

נדבקה  כנראה  מלכי  ה'",  "ברוך 
משהו  יש  קורה?  "מה  מעליזותי. 

חדש?"

העזרה  את  צריכה  אני  לא.  "דווקא 
לרגע  לפתוח  יכולה  את  שלך. 
ובטוחה  סמוכה  כתובים?"  מחברת 

הייתי שאצלה הכל מושלם.

"מיד, בשמחה", ענתה. "רגע, זו שוב 
מסתדר  לא  משהו  שלך?  הרחפנות 

לי בקול שלך!" פסקה.

"למה לא מסתדר?" מצב רוחי עדיין 
לא ירד.

עזרה  ממני  מבקשת  כשאת  "תמיד 
את נשמעת קדורנית כזו, מצוברחת. 

משהו התחדש?" ביררה בסקרנות.

"אה, נו, זו פעילות חברתית שהייתה 
לשכוח?"  הספקת  כבר  אתמול.  לנו 
חייכתי אל הטלפון. "והקדימה לכך, 
מלמדת  שיחה  גם  בהתאם,  ממש 
מחו"ל..." - שמשמים קיבלה חידוד 

של המסר.

אותי  העסיק  שכה  הקושי  בעצם, 
הבחנתי  קיים,  לא  כבר   - לאחרונה 
נעלם  לא  אמנם  החיסרון  פתאום. 
של  בידיו  נתון  ממילא  הוא  ממני, 
האושר  אבל  בלבד,  עולם  בורא 
שמציף את כולי – מספר שהצלחתי 
לגלים  ומתכונן  הגל,  את  לעבור 

שעוד יבואו...

לצלוח את 
כנפי הדמיון

עטי ברג
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ׁ
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רֵיקָה...............

המדרגות לא נגמרו והוא התנשף, עוצר בכל חצי קומה. הוא 
'שלו' בקומה שלישית, תוהה בפעם האלף  נבלע במסדרון 
בלי  בשקט,  לכיתה  להחליק  קיווה  ג'ק  מעלית.  אין  למה 
ולאכול בנחת.  שאף אחד ישים לב. להתיישב במקום שלו 

להירגע מהמבחן המתיש הזה. 

וקול  תקוותיו,  את  גדעה  כתפו,  על  שהונחה  ארוכה  יד 
ג'ק? הא? הצלחת?"  "איך היה המבחן,  בטעם דבש אמר: 
והמשיך לצעוד לכיסא  יחד  גם  ומהקול  הוא התעלם מהיד 
שמע  שהוא  העידו  מדי,  יותר  המהודקות  שפתיו  רק  שלו. 
את המילים, שמע ושמר. הוא התיישב על הכיסא בחבטה, 
שומע את דן, קולו מנוקד בשפריצים לועגים, שואל: "מה, 
חותם  בו  מותירות  המילים.  עליו,  זלגו  הן  למבחן?"  הלכת 

של כאב. 

הלחמנייה שלו זכתה לביס חזק יותר, ועצבני. ג'ק סובב את 
ראשו אל החלון, מספיק לשמוע לחישה ארסית: "מה הוא 

חשב הטיפשון הזה, שהוא יצליח?"

 ***

הדרך הייתה ארוכה. טוב, ממתי הוא הולך ברגל? אבל היום 
לא הייתה לו טיפת חשק לחזור עם טד ודן באוטובוס. ובכל 
מקרה הוא מעדיף להאריך היום את הדרך. אין לו, אין לו כוח 
לצעקות שיעופו עליו כשיגיע הביתה. אפס. אפס אחד גדול. 
זה מה שאתה. הוא גורר את רגליו בכבדות על המדרכה. ילד 
אחד מוציא לו לשון. אין מה להיפגע מילד קטן, נכון? אבל 
ג'ק יודע שהדמעות שסוללות שבילים בלחייו, הן לא בגלל 
הילד והלשון. הדמעות האלו, הן תוצאה של דייסה מבעבעת 

שגלשה והכתימה את הסביבה.

שמח  הביתה,  נכנס  הוא  חרוכה,  דייסה  כמו  מרגיש  וככה, 
לו על השולחן  וארוחת צהריים ממתינה  לגלות שהוא ריק 
ופתק. לא סתם פתק. סמל הקונגרס האמריקאי מתנוסס 
"תעדכן  מילים:  כמה  משורבטות  ומתחתיו  בגאווה,  שם 

לאיזו אוניברסיטה התקבלת", וחתימה. 

שלה  מהאותיות  אחת  שכל  מילים  ארבע  אחת.  שורה 
המילים  ארוכים.  לרגעים  אותו  מהממת  בג'ק,  חובטת 

צורחות באזניו, מקבלות גוף וחיות ממשית. 

תעדכן. 

לאיזו. 

אוניברסיטה. 

התקבלת. 

לועגות  הסחרחר,  ראשו  מול  קטן  במחול  יוצאות  המילים 
אותו  ומעסה  הדואב  ראשו  על  ידו  את  מניח  הוא  לאידו. 
והוא מעיף אליה  רכות. המנה המכוסה שלו צדה את עינו, 
הצלחת  את  ומזיז  חשק  בחוסר  בשניצל  נוגס  חמוץ.  מבט 
באופן  התאדה  נעלם.  שלו  המפורסם  התיאבון  הצידה. 

מפתיע. הלוואי שגם הפתק הזה ייעלם מפה באותו אופן.

עד  זמן  הרבה  עוד  אין  המעוצב.  בשעונו  מבט  מעיף  הוא 

על 
כנפי הדמיון

מפתח אפס

פניני צישינסקיאפרת בן חור



3839

הוא  שעות.  כמה  של  עניין  הערב, 
נושך את שפתיו בעצבנות, תוהה על 
שהבית  כשראה  הקודמת  שמחתו 
עדיף  היה  שנייה  במחשבה  ריק. 
לקבל הערות וצעקות עכשיו ולגמור 
את הסיפור, אבל להיות התליין של 
ממולל  עמוקות,  נושם  הוא  עצמו? 
לעיסה  אצבעותיו  בין  הפתק  את 

דביקה.

 ***

האלו  בימים  מאד  עמוסה  הלשכה 
יוצאים  אנשים  בחירות.  טרום  של 
וצריך  ומצלמים,  שולחים  ובאים, 
ובכל  את...  ולקחת  לשם,  לנסוע 
זאת הוא מחמיא לעצמו שהוא אינו 
לשעה  תזכורת  הכין  הוא  שוכח. 
המספר.  את  בעצמו  וחייג  היעודה, 
צלילי חיוג מונוטוניים זמזמו באוזניו 
שוב  חייג  הוא  וזהו.  מספר  לרגעים 
לרועץ  שעומדת  עקשנות  באותה 
להחליף  לעצמו  רושם  יריביו,  מול 

את מערכת השמע בזמן ההמתנה. 

יהיה איתו?  עונה. מה  ואין  אין קול 
סמואל נאנח, מאגרף את כפות ידיו, 

ומשחרר אותן באיטיות. 

וים  אותיות  שתי  אחד,  בחור  ג'ק. 
של כעסים עובר באמצע. 

ידיו,  בין  ראשו  את  משקיע  סמואל 
שבוקעים  מהצלצולים  מתעלם 
מכל המכשירים שבחדר. עוצם את 
שצריך  משימות  הררי  למול  עיניו 
למלא. במקום כל אלו, הוא מהרהר 
בבן שלו. שהוא קצת איטי, ממוצע 
מספיק  לא  גם  ולדעתו,  בלימודים, 
מתאמץ. הוא חושב ששורש הבעיה 

נעוץ בכך שהוא לא מאד רוצה.

מה  המפתח.  מילת  זו  רצון  כן. 
נשיא  להיות  החזק  הרצון  לא  אם 
לכאן?  אותו  הביא  הברית  ארצות 
הנשיא  לא  הוא  בינתיים  אז  אוקיי. 
בעצמו. בינתיים. אבל הוא מתמודד 
לנשיאות. הוא מחייך כשהוא מביט 
שהוא  הארוכה  הדרך  על  לאחור, 
עשה. מי הכיר אותו פעם? הוא היה 
עסקים  איש  סמואל,  איזה  סתם 
כל הזמן  ורציני, אבל  ממולח אמנם 
להיות  להצליח,  השאיפה  בו  קיננה 

בעשר  זה.  את  עשה  והוא  מישהו. 
בדרך.  פעם  לא  שנחבלו  אצבעות 
המשיך  הוא  התייאש.  לא  סם  אבל 

לעלות, כובש את הדרך לצמרת. 

טוב, הוא חושב, מג'ק אני לא מבקש 
לא  ואפילו  המדינה,  נשיא  להיות 
עצמו  עם  שיעשה  כן  אבל  סנאטור. 
משהו, שילמד, שיהיה איש עסקים 

מצליח. 

מהרהוריו  ננער  בשנית,  נאנח  הוא 
רבה  ועבודה  ארוך  היום  הארוכים. 
מהכיסא  קם  הוא  עדיין.  לו  מצפה 
הכל.  להספיק  מבקש  במהירות, 

לכבוש את העולם בידיים.

 ***

את  נושך  ג'ק  וארבעים.  שמונה 
דייקן  שלו  אבא  בחוזקה.  שפתיו 
בשמונה  היום,  וגם  כלל.  בדרך 
מכונית  מחליקה  ושתיים  ארבעים 
החלונות,  אטומת  השחורה,  השרד 
עומד  ג'ק  שלהם.  החנייה  לתוך 
מתוחות  ידיו  ביותר,  הפנימי  בחדר 
רוצה  הוא  גבו.  מאחורי  בחוזקה 
רגעים  לכמה  עכשיו.  מכאן  לברוח 
אבל  להתאדות.  להיות.  לא  פשוט 
זה לא קרה לו בעשור האחרון ועל כן 
הוא מסיק שגם הפעם זה לא יקרה, 

והולך להגיד שלום לאבא שלו. 

בארוחת הערב המשפחתית, שואל 
אז  "רגע,  כנזכר:  סמואל,  פתאום 
לא  התקבלת?  אוניברסיטה  לאיזו 
את  בולע  ג'ק  אלי!".  התקשרת 
חושב  אני  "אני...  במהירות:  רוקו 
לחצי  נעצר  הוא  התקבלתי".  שלא 
למנוע  בשטף,  ממשיך  ואז  שנייה, 
אני  תדאג.  אל  "אבל  התקפה:  כל 
לא  אני  כסף.  לעשות  לעבוד.  אלך 
בו  נועץ  סמואל  היום".  כל  אתבטל 
עיניים קשוחות: "כן? איפה תעבוד 
לעשות  חושב  אתה  איך  בדיוק? 
כסף?" הוא מחכה במדויק את הטון 
של ג'ק, מוסיף פס קול לועג. "במה 
השכלה  טיפת  לך  אין  אם  תעבוד 

וידע?" 

ג'ק משפיל את ראשו, ידיו משחקות 
אעבוד  "אני  המכנסיים:  בכיס 

בירקות. אעשה לו משלוחים".

מילה  היא  נהמה  "משלוחן???" 
"מ-ש- סם.  שמשמיע  לקול  עדינה 

ל-ו-ח-ן! הבן שלי, משלוחן!"  

לכל  כוח  מזרים  בו,  מפעפע  כעס 
גופו. ג'ק נסוג מעט אחורה בתנוחת 
שלו  שהבן  קולט  וסם  התגוננות, 
אותו  עוזב  אחת  בבת  ממנו.  מפחד 
גם  אבל  הכעס,  בו  שנתן  הכוח 
למילים יש כוח. אולי רב יותר. וג'ק 
זוכר את המילים הללו חזק: "טיפש 
אחד. אפס. תתחיל להיות בן אדם".

 ***

מציאה  אינה  כמשלוחן  העבודה 
שומר  בה,  נאחז  ג'ק  אבל  גדולה, 
שלו  הכניסה  כרטיס  על  עליה, 
החכמים,  האדם  בני  של  לעולמם 

המוצלחים.

להתפאר  מה  שיש  עבודה  לא  זאת 
ומרוויח  עובד לפחות  בה, אבל הוא 
אליו  מחייך  העולם  ולרגעים  קצת. 
תמיד,  המסנוורת  השמש  ואפילו 
מרקדת  שמחים,  ניצוצות  שולחת 

על פניו המיוזעות. לרגעים. 

שם,  לעבודתו  השני  ביום  כבר  כי 
של  משלוח  ומחליף  מתבלבל  הוא 
והתלונות  באחרת  אחת  כתובת 
הנזעמות אינן מאחרות להגיע. נבוך 
עד שורשי שערותיו הוא עומד נזוף 

מול מעבידו החדש.

הוא  ולפיכך  הגון,  אדם  הוא  סטף 
לך  "ניתן  הצרוד:  בקולו  אומר 
אתה  הנזק,  את  אבל  כאן.  להמשיך 

תתקן".

היום  שעד  הזאת,  לאפשרות  נלהב 
ממהר  הוא  לו,  ניתנה  לא  מעולם 
אבל  חזרה.  המשלוח  את  להחליף 
עגבניות  ארגז  כך  אחר  בשבוע 
לאיבוד,  והלך  בדרך  לו  נשפך  שלם 
שנותרו  שלוש  שתיים  למעט 
הניח  הוא  נוספת  ופעם  למשמרת; 
למשך  ונח  ברחוב,  המשלוח  את 
כמה דקות, וכשפתח את עיניו גילה 
וכשהוא  משלוח.  ואין  ירקות  שאין 
חנות  לעבר  איטיות  בפסיעות  צעד 
אין  עבודה  שגם  ג'ק  הבין  הירקות, 

יותר, כנראה.

שהנזקים  אמר  אבל  התנצל,  סטף 
לא שווים לו ופיטר אותו, נותן לו את 
המשכורת על החודש האחרון ומעט 
את  מצא  ג'ק  וזהו.  פיצויים.  דמי 
עצמו ברחוב. בלי עבודה או מסגרת 
לא  לא,  בו.  עלה  נורא  וכעס  אחרת. 
על סטף. הוא היה דווקא הוגן. כעס 

על עצמו, על טיפשותו.

***

הרחוב גם הוא פונה לישון את שנת 
מעטים  אנשים  ורק  שלו,  הצהריים 
בתכליתיות  מהלכים  בו,  נראים 
מהירה. ג'ק גורר את רגליו בכבדות, 
קול נשימותיו מהדהד ברחוב הריק. 
הוא נושא את מבטו, תר אחר משהו 

מעניין לעסוק בו.

כשמישהו  בדיוק  בקול,  נאנח  הוא 
המום  ג'ק  כתפו.  על  ידו  את  מניח 
מהיד הפתאומית שנחתה עליו, עד 
שהוא שוכח לרגע שליד מחובר גם 
בזה,  נזכר  וכשהוא  כלל,  בדרך  גוף 
אחורנית  באיטיות  מסתובב  הוא 
כדי לגלות שם את סטיב. סטיב הוא 
בשל  מהתיכון  שהועף  מגודל  בחור 
עסקיו המפוקפקים, אחד כזה שלא 
כן מנענע  ועל  כדאי להתעסק איתו 
ג'ק בראשו לשלום, ומרים את רגליו 

כדי ללכת משם.

לא  קולו  וסטיב,  כבדה,  היד  אבל 
אתה  למה  ג'ק,  "הי  אומר:  נעים, 
מושך  ג'ק  קרה?"  מה  בורח? 
היד  את  מוריד  וסטיב  בכתפו, 
הקול:  את  גם  הזדמנות  ובאותה 
"תשמע. יש לי הצעה בשבילך". הוא 
רוצה להמשיך, אבל ג'ק קוטע אותו 
"הצעה?  אופיינית:  בלתי  בחריפות 
סטיב  לי?"  דווקא  מציע  אתה  למה 

נאלם דום לשנייה. 

הוא  סטיב  שכן  לשנייה.  רק  אבל 
בכל  שמסתדרים  האנשים  מסוג 
מחדש  להמציא  ויודעים  מצב 
לצרכיהם,  בהתאם  המציאות  את 
יודע,  "אתה  בקלילות:  אומר  והוא 
לעשות,  מה  לך  ואין  מפוטר,  אתה 
ואנחנו צריכים עובדים", הוא צוחק 
"בקיצור,  עצמו,  של  מהבדיחה 
הוא  משתלמת".  עבודה  הצעת 

בודק שהשטח נקי וממשיך: "זה לא 
חבילה  להעביר  הכל  בסך  מסובך. 
קולו  לאחרת".  אחת  מכתובת 
אומר:  כשהוא  נשמע  בלתי  כמעט 
בנמל,  וחצי  בשתיים  בלילה.  "היום 
ונעלם  משמאל",  השני  בקונטיינר 

באותה פתאומיות שבה הופיע. 

ברגע  כבד.  ראשו  הביתה.  חוזר  ג'ק 
ילך. גם  הראשון, ברור לו שהוא לא 
עבודה  שהצעת  מבין  כמוהו,  טיפש 
תמימה - זה לא... זה עסק מלוכלך, 
להתעסק  רוצים  לא  שהם  עובדה 
כשהוא  כך,  אחר  אבל  בעצמם.  בזה 
אל  ומשם  לכורסא  מהמיטה  עובר 
הוא  מעש,  בחוסר  בחדרו,  הפוף 
ילך?  הוא  אולי  שוב.  זה  על  חושב 
נוספים  אנשים  עם  קשרים  יקשור 
ירוויח  אולי  שלו,  המיטה  מלבד 

קצת.

באוזניו  מרעימים  המלחמה  קולות 
עד הלילה, וכשהוא פונה לישון, הוא 
יודע שילך. מכוון לעצמו שעון רוטט 
וגל  מתעורר  הוא  בלילה.  לשתיים 
אצבעותיו.  בין  חולף  התרגשות  של 
לא  הוא  לעשות  הולך  שהוא  מה 
יוצא חרש  כן הוא  ועל  חוקי בעליל, 

מהבית, וסוגר את הדלת אחריו.  

הוא מאיץ את פסיעותיו, מעיף מבט 
הקונטיינר  וחצי.  שתיים  בשעון. 

השני משמאל. 

הוא בפנים. 

  ***

באמצע  בדיוק  מצלצל  הטלפון 
לקמפיין  שנוגעת  קריטית,  פגישה 
הטלפון  זה  אבל  שלו.   הבחירות 
טלפון  שותק.  שתמיד  זה  השחור, 
מספרו.  את  יודעים  שמעטים 
ועובר   מתנצל,  הוא  חרום.  לשעות 
שפתיו  את  נושך  השני,  לחדר 
אותו  הכין  לא  דבר  שום  בדאגה. 
שנייה.  עוד  עליו  שתצנח  למהלומה 
הודעה  השאיר  האלמוני  המתקשר 
חברו  ג'רי  את  זיהה  הוא  קולית. 
הטוב: 'היי סם. הבן שלך אצלנו. בוא 

אלי, נדבר'. 

ג'ק  הכוח.  בכל  בשולחן  נאחז  סם 
אצלו. 

מפקד  ג'רי.  אצל  אצלו!  ג'ק. 
זה  מה  דרום.  במרחב  המשטרה 

אומר? ג'ק נעצר. 

פניו  על  הישיבות,  לחדר  יוצא  הוא 
זכר לסערה שפקדה אותו לפני  אין 
רגע. בקול נעים וסמכותי הוא אומר: 
כעת",  לעזוב  צריך  אני  "מצטער. 
הסובבים  הבעות  את  לפענח  ובלי 
אותו, הוא יוצא באלגנטיות, מהבהב 
לתחנת  ונוהג  שלו,  לרכב  בעצמו 
יכולה  המשטרה במהירות שהייתה 
ממשטרת  דו"ח  בצדק,  לו  להניב 

התנועה. 

כמו  נכנס  הוא  המשטרה  לתחנת 
סנאטור מכובד ומבקש להיפגש עם 
נחמדה  הכי  הפגישה  לא  זאת  ג'רי. 
ג'רי  זה.  את  יעבור  הוא  אבל  שלו 
נכנס  כשהוא  ראשו  את  משפיל 
מדברות  שתיקות  הרבה  לחדר. 
שהבן  סמואל  מבין  ובסוף  ביניהם 
מוכן  ג'רי  אבל  מאד.  הסתבך.  שלו 
לבוא לקראתו ולשחרר אותו למעצר 
מתנשף.  סם  כספית.  בערבות  בית 
הוא לא יכול שג'ק יחזור הביתה על 
תקן עצור. זה יהרוס את שמו הטוב 
לעומקים  שלו  המניה  את  ויוריד 
שהוא לא ידע שהם קיימים. הוא לא 
יוכל להיות מועמד לנשיאות כשהבן 
מבקש  הוא  בפלילים.  נחשד  שלו 
מג'רי כמה דקות של מחשבה. הוא 
משוטט בחוץ, ידיו קמוצות, שפתיו 

מהודקות בחוזקה. 

המזכיר  ישראל.  אותו  מוצא  ככה 
עטור הכיפה שיושב אי שם במשרד 
פעם  ולא  ומתלהב,  צעיר  הוא  שלו. 
הציע הצעות חוק מעניינות. מעמדו 
מרשה  והוא  בטוח,  די  במשרד 
''הכל  דאגה:  במעט  לשאול  לעצמו 

בסדר, סם?" 

ברגע הראשון רוצה סם להעיף אותו 
למודים  פוליטיקאים  אבל  מכאן. 
אומר  והוא  הזדמנויות,  לנצל 
לאחד  כאן  ניכנס  "לא.  בשלווה: 

החדרים?" 

הפרשייה  את  סם  מגולל  בחדר 
נצרכים  חלקים  משמיט  בקצרה, 
ומבקש, כמה פשוט, שישראל ייקח 
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את ג'ק איתו. ואם בתחילה לא קרץ 
התפקיד לישראל, הרי שהמשכורת 
קרצה  החודש,  שיקבל  הגבוהה 
ג'ק  את  לוקח  וישראל  בהחלט,  לו 

המופתע לראותו, לביתו.    

 ***

של  ביתו  חלון  ליד  עומדים  הם 
יפהפה,  אגם  לעבר  הצופה  ישראל, 
משייטים  ברבורים  בכחול.  צבוע 
פניו  את  מנתק  ג'ק  בחדווה.  בו 
שמנוגד  הזה,  הפסטורלי  מהמחזה 
נכנס  אחד  ברווז  כעת.  הווייתו  לכל 
יוצא  ואז  בהם,  טובל  המים,  לתוך 
בחוזקה.  כנפיו  את  מנער  החוצה, 
ג'ק.  "תראה,  עליו.  מצביע  ישראל 
תראה את הברווז הזה. הוא לא רוצה 
וקר.  לו  מציק  זה  רטוב.  להישאר 
נימה  באותה  ממשיך  הוא  אתה", 
ענקית  ברכה  בתוך  "טובע  אגבית, 
שאנשים  ואמירות  משפטים  של 
כולם  את  הזמן.  במהלך  לך  אמרו 
אתה שומר שם. הבֵרכה הזאת כבר 
כך,  כל  ישנים  דברים  חלק  עכורה, 
מפיצים  מזמן.  כבר  התעפשו  והם 
שוכח  לא  אתה  אבל  נעים.  לא  ריח 

אותם עדיין!" 

דמעות  לחלון,  מבטו  את  מסב  ג'ק 
בלי  ממשיך  ישראל  אבל  בעיניו. 
לזוז,  ג'ק. תתחיל  "קדימה,  רחמים: 
תן ניעור לכנפיים! אף אחד לא יכול 
תצא  שם.  להישאר  אותך  להכריח 

מהביצה הזאת. אתה יכול לעוף!" 

מחשבות  אלפי  עמוקות.  נושם  ג'ק 
מתערבלות בראשו, המוני משפטים 
אבל  בתגובה.  להחזיר  רוצה  שהוא 
העולם.  לאוויר  יוצא  אינו  אחד  אף 
ישראל  אוויר.  לו  שאין  מרגיש  ג'ק 
אותו  מוליך  בעדינות,  בכתפו  תומך 
ניגוד  יורד בחוץ,  לחצר הקרה. שלג 
מידי  שמציצה  לשמש  מושלם 
פעם. הוא לא מרגיש בקור. בוער לו 
מבפנים. שאלות וחיבוטים שורפים 
בתוכו, מדליקים בו מדורה שחומרי 
פתית  נגמרים.  אינם  שלה  הבעירה 
מועך  והוא  ידו  לכף  יורד  אחד  שלג 

אותו, הופך אותו למים.

יוצא  בעולם  המשפטים  מכל  ואז, 

מצליח  לא  באמת  אני  "אבל  לו: 
בלימודים". 

ישראל שעמד בצד, נושא אליו מבט 
מופתע: "נו???" 

טיפש  באמת  שאני  אומר  זה  "אז 
ולרגע  שותק.  ישראל  גדול".  ואפס 
לענות.  מה  לו  שאין  ג'ק  חושש 
נשימתו נעצרת, והוא חש כאילו כל 
הזו.  לשאלה  בתשובה  תלויים  חייו 
אבל ברגע השני אומר ישראל, קולו 
הטמפרטורה  מה  היום.  "קר  מוזר: 
בכתפיו,  מושך  ג'ק  ג'ק?"  עכשיו, 
נטתה  אליו  מהכיוון  מרוצה  אינו 
שלו.  בטלפון  בודק  הוא  השיחה. 
מעלות",  שתיים  למינוס  אפס  "בין 
הוא עונה, לא מבין מה הקשר לכאן. 

להתעופף  ממשיכים  שלג  פתיתי 
את  לג'ק  מסתירים  וביניהם,  לידם 
"אתה  שאומר:  ישראל,  של  פניו 
מצליח,  לא  אולי  אתה  ג'ק,  צודק, 
מההצהרה  המום  ג'ק  אפס".   וגם 

הבוטה.

ואז, בין פתית אחד למשנהו, לוחש 
ג'ק,  מעלות,  "באפס  ישראל:  אליו 

מתחיל לרדת שלג". 

על  נצחונו  את  חוגג  עוד  הקור 
לרגע,  דומם  כולו  והעולם  המעלות 

נכנע תחת המילים שיורדות עליו. 

ובחצר יש אפס. הוא לא מוצלח ולא 
מצליח, ואין לו כלום משלו, 

אבל הוא אפס עגול. שלם. 

שלג.  לרדת  מתחיל  מעלות,  באפס 
בשכבה  העולם  את  מכסה  ברכות. 

לבנה של טוהר.

להפוך  כדי  למטה  לרדת  צריכים 
לשלג.

לבן, מלכותי, רך.

השלג יורד,

וג'ק רוכן, מרים פתית אחד

ואת עצמו. 

צמצם  עזריה  החשוך.  ההררי  האופק  מן  עלו  אבק  ענני 
עיניו בניסיון לזהות את הכרכרה, שמרגע לרגע הפכה  את 
הדרכים  היו  לא  האחרונים  בימים  יותר.  וגדולה  לברורה 
כדי  לפעם,  מפעם  העיר  לשער  כשיצא  הבחין  כך  מלאות, 

לסדר את מחשבותיו.

סוסים,  לארבעה  רתומה  מפוארת,  הייתה  הכרכרה 
והתקרבה במהירות לעיר.

***

הצורפים,  משפחת  מתגוררת  היכן  תדע  האם  לי,  "סלח 
מהרהוריו,  עזריה  את  הקפיץ  עבה  קול  סעדה?"  משפחת 
ליד  הכנסת  בבית  שחרית,  תפילת  לאחר  לביתו  כששב 

שערי העיר.

המפורסמת.  סעדה  משפחת  את  הנך  מכיר  "בוודאי 
יצירותיהם המופלאות מקשטות את בתיהם של אלו שיש 
אדם  זה  היה  להרעים.  הבס  הקול  המשיך  לשלם..."  להם 
עשיר, עטור גלימה, שעמד בנינוחות ליד עזריה ולא הפסיק 

להלל את משפחת הצורפים המפורסמת.

ליבו החסיר פעימה ופסיעותיו הואטו.

"ברצוני להזמין אצלם תכשיטים ופמוטים, בני נישא בעזרת 
להזמין  צריך  סעדה  ואצל  חודשים,  כשלושה  בעוד  הבורא 

מוקדם..." לחש לו האיש בחשיבות.

תחושה מוזרה הזדחלה בגבו, "תוכל לבוא איתי, ביתי קרוב. 
שמי הוא עזריה סעדה".

"סעדה!" ספק האיש כף אל כף. "בוודאי בכל צנעא מכירים 
לעבר  בידו  החווה  הכרכרה",  הנה  מרחוק,  באתי  אותך. 
הכרכרה שהייתה מוכרת מדי לעזריה. "לא חשבתי שאזכה 

לפגוש אחד מבני המשפחה המוכשרים, כך, על הדרך..."

נקמצו  ידיו  נעימות,  בחוסר  לפסוע  והמשיך  חייך  עזריה 
שהשתרך  האיש  של  לפטפוטיו  האזין  לא  התקשח.  וגבו 

מאחוריו.

כשעמדו אחיו מול העשיר הפטפטן והציעו לו סוגי תכשיטים 
וסגנונות, עמד עזריה מן הצד ולא התערב כלל בשיחה. אך 
כשביקש האיש שדווקא עזריה, שמצא חן בעיניו, יכין את 
הפמוטים היקרים שהזמין, ודווקא הוא ולא אחר יחרוט את 
על  לנוע  האחים  החלו  הטהור,  בזהב  העדינים  העיטורים 

מקומם באי נוחות.

יחיא,  התפתל  או..."  אולי,  הזהב,  את  לרקע  יוכל  "אחינו 
הנוספים  האחים  שני  הצטרפו  "כן",  בשנה.  מעזריה  הקטן 
שעמדו מול העשיר, "הפמוטים...עדיף שמשהו אחר יעשה 
עבור  נוסף  זמן  לו  שאין  מניח  אני  מדי,  עסוק  עזריה  זאת. 
יצירה מורכבת שכזו". אמר אברהם, הבכור. בהבעה בלתי 

ברורה.

"יש לי זמן", התיז עזריה.

שלום הביט בו בעיניים מוצרות. "מה?".

כנפי זהב

חיה רוזנפלד
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הבהיר  זמן".  לי  יש  פנוי,  "אני 
ידיו שיחקו  בנימה מתריסה משהו. 
דעת  בהיסח  שלקח  בשרשרת 

מהשולחן.

סימני  להראות  החל  העשיר 
חמישים  עוד  "אשלם  רוח:  קוצר 
הפמוטים".  את  תכין  אתה  ריאל. 
חורקת  הדלת  עזריה.  לעבר  הצביע 
מאחוריו. זכריה נכנס פנימה בשקט 

ונעמד ליד אברהם.

"אני אכין אותם. בעזרת הבורא תוך 
אסכם  מוכן.  יהיה  הכול  וחצי  שבוע 
לך".  ואודיע  הסופי  הסכום  את 

אברהם. 

במלון  נמצא  אני  עלי.  "מקובל 
ופנה לעבר  הקרוב", הודיע  העשיר 

הדלת.

"אני בטוח שלא תתאכזב. התוצרת 
שלנו היא האיכותית והיפה ביותר". 

זכריה.

"עזריה, אתה תכין טבעת?" שלום.

שאל,  הפמוטים?"  את  לא  "למה 
מילותיו מקוטעות.

"אוי, עזריה". נאנח שלום טוב הלב, 
כשלא מצא משהו אחר לומר.

ועזריה הניח את השרשרת שהייתה 
הדלת  את  משך  אצבעותיו,  בין 

הכבדה ויצא בלא מילה נוספת.

הם היו מלאי כוונות טובות. הם רצו 
למנוע ממנו את ההשפלה, כשיעמוד 

הגביר מול התוצאה העלובה.

שמם  את  להעכיר  רצו  לא  גם  הם 
הטוב, את הפירמה הידועה שלהם.

ולמנוע  אותו,  לכבד  רצו  באמת  הם 
ממנו כישלון מביש נוסף.

ולא  זאת,  ידע  שעזריה  ולמרות 
מהיום, הוא יצא מהחדר צרוב כאב, 
כשדמעות עלבון מסמאות את עיניו 

הכהות יותר מתמיד, וליבו שבור.

***

מקום  הנו  בצנעא  האומנים  שוק 
לו  אמן  שנפש  מי  שכל  מופלא, 
במוקדם  עצמו  את  ימצא  בקרבו, 

או במאוחר מסתובב בין השולחנות 
יבין,  לא  שאיש  שמימית  בהנאה 

ומביט ביצירות האומנות שבשוק.

לו  מעודנת  אמן  שנפש  מי  וכל 
במוקדם  עצמו  את  ימצא  בקרבו, 
מול  בהשתאות  עומד  במאוחר  או 
הידועים,  הצורפים  של  הדוכן 
או  תכשיט  וקונה  סעדה,  משפחת 

יצירה כלשהי, כזו או אחרת.

את  שמכר  זה  הוא  המשפחה  אב 
הקונים  באוזני  ושיבח  היצירות, 
התברכו,  בו  הכישרון  ואת  בניו  את 
בשוק  הסתובבו  בעצמם  כשהם 
שעוד  לראות  כדי  פעם  מדי  והגיחו 
מתרוקן  שלהם  והדוכן  נמכר,  כלי 

לאיטו.

ראש   - גבריאל  של  מבניו  אחד  אף 
בקרבת  שהה  לא  המשפחה, 
השולחן המעוצב עליו עמדו הכלים 
שלא  עזריה,  מלבד  והתכשיטים. 
היה בטוח שיצירותיו, אם הן ראויות 
בה  במהירות  יימכרו  הזה,  לכינוי 
והתקווה  אחיו.  של  אלו  נמכרו 
ויואיל  מישהו  יופיע  שמא  הנואשת 
הותירה  ידיו,  מעשה  פריט  לרכוש 
ועיניו  הגאה  אביו  לצד  יושב  אותו 

כלות.

תבונה  באחיו  הייתה  היום,  בסוף 
ההצלחה  על  לדבר  שלא  מספקת 

המשותפת, מסיבה ברורה:

נמכר,  לא  עזריה  שיצר  פריט  אף 
איש  ידי  על  שנרכשה  טבעת  מלבד 
ממוצעים  כלכליים  אמצעים  בעל 

למדי, ואחרי מיקוח לא קצר.

אברהם,  של  יצירותיהם  כל  ואילו 
פרט  נמכרו.   - ויחיא  זכריה  שלום, 
בדרך  שהתעקמה  אחת  לתמונה 

לשוק.

אך לא ניתן היה להסתיר את פניהם 
ולא  בסיפוק,  שקרנו  השזופות 
שהסתיימו  לאחר  שבוע  גם  התכהו 
שותף  אינו  כשעזריה  השוק,  ימי 
שלו,  הייתה  לא  ההצלחה  לכך. 

הפעם, ולא הייתה מעולם.

אבל היא חייבת להיות, גירש עזריה 
שחדרה  המחשבה  את  בבהילות 

הוא  תהיה,  שלא  סיבה  אין  למוחו. 
אין  אחיו.  כמו  בדיוק  אביו  של  בנו 
להתאמץ  עליו  יצליח.  שלא  סיבה 

מעט יותר.

***

עזריה ישב כפוף ומאומץ ליד שולחן 
יצאו  אחיו  העבודה.  שבחדר  העץ 
לסיור והוא ויתר על הנסיעה לטובת 

גביע שעסק בהכנתו.

השמש  מאוחרת.  הייתה  השעה 
עזריה  אולם  רב,  זמן  לפני  שקעה 
רוכזו  כוחותיו  כל  לכך.  לב  שם  לא 

בגביע. הוא חייב לדייק. מוכרח.

כדי  ראשו  את  הרים  כשעזריה 
הבחין  שכבה,  הנר  את  להדליק 
מולו  השטיח  על  שישב  באביו 

והביט בו, מוטרד.

אינו  אביו  מופתע.  אמר,  "אבא!" 
נוהג להיכנס כך, כפולש זר! הוא קם 
מלוא קומתו בדממה, עד שקרא לו 
השטיח  על  לצידו  להתיישב  אביו 

הצבעוני.

הוא  האב.  ציין  קשה",  עובד  "אתה 
חלקית  המעוטר  הגביע  את  לקח 
ובחן אותה מכל עבר. "יפה", הוסיף. 

"תודה, אבא".

האב,  המשיך  מדי",  קשה  "אולי 
ידו  בכף  הגביע  את  בעדינות  מניח 
של בנו. "זוכר את אחי שלמה, שגר 
צורפים  הכשיר  הוא  בחודידה? 
לשלוח  חשבתי  למלאכה.  רבים 
אותך אליו, ללמוד עוד את המקצוע, 
נטל תמר  יותר". האב  ולשוב מיומן 
ונגס  בירך  המוכספת,  מהקערה 

בדממה.

אבא.  "תודה,  רוקו.  את  בלע  עזריה 
אני... מודה לך", הוסיף בשקט.

אני  לחודידה.  שיירה  יוצאת  "מחר 
יום  יהיה  מחר  להתכונן.  לך  מציע 

עמוס".

האב יצא, ועזריה אחריו.

החוף,  עיר  לחודידה,  ייסע  מחר 
נסעו  לא  אחיו  צורפות.  ללמוד 

מעולם. אבל הוא יעבור גם את זה.

***

בירר  ללמד?"  או  ללמוד  "באת 
והבחין  עזריה  ליד  כשעבר  מישהו 

בכד עליו עבד.

"ללמוד וללמד", גיחך מישהו מאחור 
כדי  עזריה  לעבר  הוא  גם  והתקרב 
"הי,  שכזו.  שאלה  גרר  מה  לראות 
שאתה  בטוח  אתה  ללמד!  באמת 

הכנת את זה?".

נגע  כנהוראי,  שהזדהה  הבחור, 
חרט  שפתו  שעל  בכד  בזהירות 

עזריה דוגמה יפהפייה ומורכבת. 

"אתה לא סתם צורף. הייתי משלם 
למה  ריאל.  מאות  שכזו  יצירה  על 

באת ללמוד, בעצם?".

נערים  גררה  הקטנה  ההתגודדות 
ובחורים  האולם,  לפינת  נוספים 
הנבוך  עזריה  סביב  התקבצו  רבים 

והמאושר והביטו בו בהערצה.

"הכישרון שלך הוא לא משהו רגיל. 
מתי הגעת לכאן?" שאל מישהו דק 
גזרה בעל פאות ארוכות ומסולסלות 

שעזריה לא הכיר, עדיין.

"לפני שבועיים", ענה במבוכה.

"אתה  מישהו.  שרק  "שבועיים!" 
אז  נכון?  סעדה,  שלמה  של  אחיין 

מה הפלא..."

קנאה  שאין  בטוח  היה  לא  הוא 
התכופף  לכן  הזה,  במשפט 
חזרו  שכולם  עד  לעבוד  והמשיך 

למקומותיהם לאיטם.

'אברהם אולי יתפלא', חשב כשנזכר 
כשיראה  ישמח  שלום  'אבל  באחיו. 
זה  הוא  תמיד  שלי.  ההצלחות  את 

ששמח עם כולם'.

האחים  כמו  שהוא  חושב  לא  הוא 
השתפר.  בוודאי  הוא  אבל  שלו, 
והתקווה צבעה את העתיד בגוונים 
קצבית  מנגינה  שהפיקו  רעננים 
במשך  במרץ  ידיו  את  והניעו  מפיו, 

כל אותו יום. 

***

וחצי,  חודש  לאחר  עזריה  כשחזר 
בחריקה  המנגינה  הסתיימה 

צורמנית.

כלל  מומלץ  דבר  אינה  נחש  הכשת 
וכלל.

שעוסק  לבחור  נחש  והכשת 
בצורפות היא דבר גרוע ביותר, ללא 

ספק.

לכן עומד עזריה חסר מעש, ומהרהר 
להיעקץ  לו  שגרם  מזלו  בביש 
ידו  את  ולהשבית  חזור,  בדרך  כך, 
חודשים  חמישה  "למשך  הימנית 
לפחות, אני מניח" - כך חרץ הרופא.

כעת הוא יושב ומביט בכלי העבודה 
העדינים, נוטל את הפטישון הזעיר 

ומניח אותו כשליבו נצבט.

שהיה  מאז  השתמש  בהם  הכלים 
ילד, חדר העבודה הקטן, הנברשות 
מר  טעם  בו  מעלים   - והווילונות 

שמפתיע אף אותו.

הזה.  בחדר  ביליתי  רבות  שעות 
בזבזתי  לא  התעצלתי.  לא  מעולם 

אף דקה שיכולתי לנצל לעבודה.

למדי,  סבירות  היו  שלי  היצירות 
הגעתי  לא  מעולם  אך  לומר.  ניתן 

לרמת הדיוק והיופי של שאר אחיי.

החלון  אזכריה  על  נשען  עזריה 
במלקחיים  מביט  מעט,  השרוט 

הזעירים שבידו, וליבו שסוע.

שאינם  מאחיי  שונה  אני  במה 
יודעים טעם של כישלון?

הוא  שדווקא  שרצה  העשיר  זכר 
וההתחמקות  פמוטים,  עבורו  ייצור 
והחסיר  במוחו  עלה   - אחיו  של 
הייתה  ההשפלה  פעימה.  מליבו 
לא  והיא  בזיכרונו,  עדיין  טרייה 

הייתה היחידה...

אף  בו.  פגעו  לא  מעולם  הם  נכון, 
פעם לא שמע מילת זלזול כלשהי,

שהוא  האמינו  לא  מעולם  הם  אך 
יצליח ליצור משהו.

תמיד הם נאלצו לסדר את העניינים 
מושפל  ייצא  לא  שהוא  כך  אחריו, 
עבודות  עצמו  על  ייקח  לא  גם  אך 
חסרת  ההשפלה  אבל  ללקוחות. 

המילים הייתה צורבת ומכאיבה.

והגמלוני,  הנחות  המסכן,  והיותו 
צרבה את ליבו יותר מכל.

שמח  ועזריה  והחשיך  הלך  החדר 
אינו  הוא  מנחה.  התפלל  שכבר 

מסוגל לצאת כעת.

הדרור  ציפורי  להקת  הופיעה  בחוץ 
שמגיעה בקביעות בשעה זו, בערב.

ונחתו  בצוותא  העץ  סביב  חגו  הם 
כנפיהם  משק  רמים.  בציוצים 
על  עמדו  שכולם  עד  העץ  את  נענע 

מקומם ושרו באחידות.

אולי מפני  בעניין,  בהן  עזריה הביט 
יותר לעשות  לו דבר טוב  שלא היה 
זה. הוא הבחין לפתע בציפור  ברגע 
העץ  סביב  חגה  שהתרוממה, 

ונוחתת על העץ הסמוך. לבדה.

כולה לאחר מספר  כשעפה הלהקה 
הזו  שהציפור  לב  שם  הוא  שניות, 
החלה להניע את כנפיה רק כשכולם 
לעוף  החלה  היא  אז  התרחקו. 

בעקבותיהם, במרחק ניכר.

***

עזריה  החל  פחתו  בידו  כשהכאבים 
ולהסתובב  פעם  מדי  מביתו  לצאת 
בשוק העירוני, שם הביט בעניין על 
מהלכי  את  להבין  וניסה  הסוחרים 

העסקים במוחו המבריק.

מעיר  עצמו  את  מצא  פעם  לא 
לו  שהודה  לסוחר  כלשהי  הערה 
והרעיון החל  על עצתו,  בהתרגשות 

למצוא חן בעיניו מרגע לרגע.

והחל  בדים  לחנות  נכנס  הוא 
הסחורות  אודות  להתעניין 
המוצגות, איכותם וטבעם. כשהציע 
עבורו  למכור  לנסות  הסוחר  לו 
מספר גלילי בד והוא ישלם לעזריה 
- הוא הסכים מיד,  חלק מהרווחים 
ויצא עם הגלילים בלוויית נער צעיר 

שסייע לו בסחיבתם.

לחנות  שב  ועזריה  רב,  זמן  עבר  לא 
צרור  ובידו  היוקרתית  הבדים 

מטבעות שקיבל.

טוב  של  ובפרץ  הופתע,  הסוחר 
חלק  במקום  בד  גלילי  לו  הציע  לב 
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מהסכום שקיבל במכירה.

את  מכר  שוב,  לצאת  מיהר  המאושר  עזריה 
הגדיל  כך  נוספים.  גלילים  ורכש  הגלילים 
שעות  מספר  ותוך  במהירות  רווחיו  את 
רב,  זמן  היה  שלא  כפי  מסופק  לביתו,  שב 

ובחגורתו סכום כסף לא קטן.

'אבל לא לזמן רב', חשב בשובו לביתו. 'ברגע 
שאוכל אשוב להיות צורף. אין סיבה שאהיה 
שונה מבני משפחתי. המסחר הוא רק לזמן 

קצר. פתרון לשעמום'.

טעם  מצא  ועזריה  הימים  כשחלפו  אבל 
בתדירות  לראותו  היה  וניתן  בחייו,  ועניין 
ידע  שפתיו,  על  ושיר  מחייך  מהרגיל  גבוהה 

שימשיך בדרך הזו.

וכשנזכר בלהקת הציפורים, אף ריחם על זו 
שלא רצתה לעוף עם כולם אך עשתה זאת כי 

היא חלק מהלהקה.

ומסלולו  אחד,  לכיוון  פונה  הלהקה  אם  גם 
החלש  שיישאר  סיבה  אין  משלהם,  שונה 

והמסכן. כי דרכו שונה. 

כנפיו נבראו אחרת...
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בסיעתא דשמייא.

חייב לדאות

שבביתו,  העץ  ברצפת  מוסתרת  במשטמה  הביט  פיארה 
הקרשים  על  התיישב  הוא  ותוארו.  שמו  היו  כתובים  עליה 
והחל לגרד אותם בציפורניו הארוכות, אך הכיתוב לא נמחק.

הילדון הכחוש יצא מבקתת העץ בצעדים מהוססים. הלילה 
להיכן  פסע  הוא  החלטית.  במרות  היקום  על  חלש  עוד 
הרחבה,  השליט  בקתת  את  סובב  רגליו,  אותו  שהובילו 
בקתת  חצר  בפתח  עצמו  ומצא  הגון,  מרחק  ממנה  תופס 

בית הלימוד.

בצעדים איטיים הוא פסע פנימה, עקף את מיקום המורה 
והתמקם על הרצפה בפינה, עיניו סוקרות את החדר הזעיר 
בשפתיים חתומות. אפו נדחק לקיר, קולט מניחוחות הבוץ, 

מתאמץ להתמוסס ככל האפשר.

בכתפו  הדלת  נהדפה  החצר,  את  להאיר  החלה  כשהשמש 
והוא החל ללמד את שלושת הנערים  של המורה הגברתן, 
שהגיעו בעקבותיו. משהבחין בפיארה המצונף בפינה, תפס 
בקמע שענוד היה לצווארו וגררו אל מחוץ לחדר הלימודים.

ארשת פניו נותרה חתומה כתמיד, ורק השריר מעל הגבה 
לקיר  אזניו  הצמיד  המוכה  הילד  במיאון.  רטט  השמאלית 

הלח וניסה לקלוט מבחוץ את המשך מהלך השיעור.

שניות מספר טרם הוארה החצר ללא צל, חמק ממנה ופסע 
במהירות לבקתתו, תחת העיניים הירוקות הפציעו חלומות 
הגורל,  שינוי  של  יותר,  ומלבלבים  זוהרים  ימים  על  ורודים 

מעוף ותעופה.

***

מהקרשים  יותר  נקייה  הייתה  המשפט  בבית  הרצפה 
הגיע  אליה  הראשונית  המסקנה  זוהי  בביתו,  השחורים 
החריצים  כי  לב  שם  שני  במבט  חטופה.  הצצה  לאחר 
הרגליים  כפות  בעקבות  אולי  מחוספסת,  והיא  רבים  בה 

שדורכות עליה לעיתים רחוקות כל כך.

הוא הרים את מבטו לבחון האם בתקרה הקמורה קיימים 
הבדלים משמעותיים יותר, אך מבטו הצטלב בעיניו יורקות 

השנאה של השליט.

רק  ענה,  לא  הוא  כעוס,  בקול  משהו  אותו  שאל  השליט 
התבונן בו בריכוז, אומד כל תנועת יד עצבנית.

המשפט המשיך. הוא השפיל עיניים בחזרה.

הניד  לא  הוא  אשמותיו.  את  פיארה  שמע  אדיש  במבע 
תחת  אצבע  ראג'ה  כשנעץ  ורק  דינו,  גזר  כשהוקרא  עפעף 
סנטרו והרימה - הישיר אליו שוב מבט רציני ושקט. עיניו 
התכולות של השליט לא מצמצו לנוכח הירוק העז והנחוש 
שנשקף מחוץ לאישון הכהה בעיני פיארה, ומבען התנצנץ 
בעת שלחש בשקט: "לכל אחד - גורלו השמור לו. חבל על 
ותהיה   - לו  היכנע  בגורל.  המלחמה  ממך  שגובה  הכוחות 

בו  הביט  לא  אף  פיארה  מאושר". 
למעלה,  עיניו  הרים  הוא  בלגלוג, 
הקמורה,  התקרה  את  חודר  מבטו 

נוגע בכוכבים.

***

הנמוכה  בבקתה  כפוף  ישב  הוא 
הספוג,  הקיר  על  נשען  והנעולה, 
לפני  אל  דואות  העצומות  עיניו 
כמאה שנים, לתקופת טרום הגורל. 
הוא  אך  לתאו,  חדרה  חמה  רוח 
מכווצות  עיניו  לכך.  לבו  שת  לא 
בנכונות  קמוצות  ידיו  במחשבה, 

למלחמה.

עשרות  חיו  בהם  בימים  הרהר  הוא 
בשלווה  הזנוח  בכפר  משפחות 

דביקה.

החיים בכפר היו יובשניים, שגרתיים 
כמעט כמו החום המעיק. עד לאותו 
יום בו הופיע ראג'ה הראשון בבגדים 

מאובקים.

וממנה  לעבודה  עצמו  הציע  ראג'ה 
את  שבנה  לאחר  בתחילה.  השתכר 
הוא  הכפר.  את  לתחזק  החל  ביתו 
מינוהו  והם  התושבים  לב  את  קנה 

לשליט עליהם.

חדשות  תקנות  חוקק  ראג'ה 
בהתלהבות.  הריעו  והכפריים 
לאוויר  עתה  זה  שנולד  התינוק 
הכפר המשולהב נבחר להיות ניסיון 
בבקתת  העץ  רצפת  ועל  ראשון, 
הוריו נכתב "ראג'ה השני, השליט". 
שמור  העתידי  כשמעמדו  גדל  והוא 
שירבו  שככל  קבע  התקנון  לו. 
האמצעים בבית ההורים - כך ייקבע 
שינסה  למי  לו  ואוי  בנם.  מעמד 

לחתור תחת גורלו.

בו  חם,  יום  באותו  נזכר  פיארה 
חרב עליו עולמו בעת שמסוגל היה 

לקרוא את הכתוב על רצפת ביתו.

לא  באכזריות,  בו  הכו  האותיות 
לבקתת  התגנב  הוא  ממנו.  הרפו 
זקן הכפר, והניח סמרטוט בהיר על 
בשעות  לו  המתין  הזקן  חלונו.  אדן 
המזועזע  והילד  המוקדמות  הבוקר 

שאלו בכאב:

היאך  שכזה?  גורל  לי  נקבע  "מדוע 

במשאלות  בכישוריי,  התחשבו  לא 
ליבי?"

בסמוך  ומת  היה,  מרוד  עני  "אביך 
מאומה  לשלם  לו  היה  לא  ללידתך. 
הזקן  יקירי",  פיארה  אך,  בעדך. 
והכאוב  התמים  לירוק  מבט  הישיר 

ולאט לעברו בלחש:

עשר  אחד  בעוד  שנית  אלי  "סור 
ולעת  פעולה,  דרך  לך  ואתן  ירחים 
עתה ילווך האומץ והתקווה". פיארה 
הפציר עוד בזקן, אך הלה שלח אותו 

מעל פניו בליטוף חלוש ועוצמתי. 

אך  מהזקן  נותר  כך  שאחר  בשנה 
תחתיו  שמונה  והזקן  אפר,  צנצנת 
"גורל  בשיטת  זו  משרה  קיבל 
עריסה", ודברי החכמה שבפיו זהים 

היו לעצותיו של נכדו בן השש.

שימוש  פיארה  עשה  יום  אותו  מני 
יעיל במילותיו האחרונות של הזקן. 
ברור היה לו שבאופן כזה - הוא לא 
הוא  ילדיו.  ועתיד  עתידו  את  יבנה 
ידאה  הוא  שונה,  מעמד  על  יילחם 

גבוה, לא יישאר לדשדש בחולות.

בבית  שנמצא  הראשונה  בפעם 
וכשקרב  ממנו,  התעלמו  הלימוד 
נזפו בו קלושות, אך  לבית הרפואה 
החלו  ולהחכים  ללמוד  משהתמיד 
הגערות, אחר כך התווספו הבעיטות 
ועתה הוא מוטל במעצר של ארבעה 

עשר יום.

***

הוא נכנס לבקתה בצעד רענן, לאחר 
מנוחה של שבועיים - הוא חש איך 

כוחות חדשים מזרימים בו עידוד. 

מבטו קפא.

בד  פיסת  היתה  זרוקה  החלון  על 
רוצה  מישהו  כהה.  בגוון  מוכתמת 

לשוחח איתו בסודיות.

נוטה  הימנית  רגלו  כך,  ניצב  הוא 
עיניו  למחצה,  פעור  פיו  קדימה, 
מקובעות בצידו החיצוני של החלון.

למטיל  המתין  בלילה  מאוחר 
הסמרטוט האלמוני מאחורי בקתת 

הלימוד.

מהוססות  בפסיעות  הגיעו,  והם 

הוא  לכיוונו.  התקרבו  הם  ונבוכות 
ודרוך,  יציב  מבט  באישוניהם  תקע 
בעיניים  פניהם  מבע  את  סוקר 

מצומצמות.

נוסק  קולו  הראשון,  פתח  אולבה 
שמענו  "פיארה,  חליפות:  וצונח 
הכפר  את  לעזוב  שבתוכניותיך 
גם  איתך.  באים  שאנחנו  והחלטנו 
לנו נמאס מצורת החיים פה. גם אנו 

מצפים לשינוי".

אולבה הספיק להעביר את משקלו 
מרגל לרגל שלוש פעמים ולהתחרט 
להם  ענה  טרם  פעמים,  שש  כך  על 

פיארה.

"אשמח אם תצטרפו אליי. אני יוצא 
בעוד שלושה לילות. היו מוכנים".

קיבל  בה  מהפשטות  נדהמו  הם 
אותם, ונפנו לאחור בדממה.

בראשו,  התערבלו  המחשבות 
ולהתנדף.  מסרבות להיכנע לרוחות 
אליו  הצטרף  מדוע  נפלא  הבין  הוא 
של  ביתו  כשומר  תפקידו,  אולבה. 
ראג'ה, לא גרוע היה כתפקידו שלו, 
כמנקה הרחובות. אך היה לכשעצמו 
משימה בזויה ומאוסה. שלא כמותו 
בעל  התמיר  הנער  אולינו.  היה 
הדקות,  והשפתיים  הגבוה  המצח 
הוא   - רע  לא  מעמד  הגריל  הנאות, 
הראשי  המנתח  להיות  היה  אמור 

בכפר. אם כן, מדוע נמאס לו?

נידח  בתא  תמיהותיו  את  אצר  הוא 
אחר  בהן  לעיין  מבטיח  מוחו,  של 
לקראת  צעדים  לחשב  יש  כעת  כך. 
התחלת חייו מחדש, בעולם החיצון.

***

בשעת בוקר מוקדמת הם עזבו את 
הכפר, אינם מביטים לאחור.

בפניהם  ניצב  הראשון  הקושי 
בדמות נחש. הם נאבקו בו בחופזה, 
הבלתי  החום  למרות  הוקפא  מוחם 
לרוצץ  הצליחו  הם  ולבסוף  נסבל, 
פניהם  על  ניגרת  הזיעה  ראשו.  את 
כמעט  אולבה  לעיניהם.  חודרת 

הוכש.

הם המשיכו להתרחק, אולינו קילל 

חייב לדאות

יהודית פלדמן
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שפתיים,  הידק  אולבה  קלושות, 
הישיר מבט לאופק.

הם הלכו בשעות הבוקר המוקדמות, 
ליפף  החום  הצהריים.  בשעות  ונחו 

אותם, מאט את זרימת דמם.

כשהורה להם פיארה להיעצר לשנת 
שעות  לאחר  השיממון,  בלב  ליל 
בלתי  צעידה  של  ומתישות  חמות 

פוסקת, נשבר אולינו:

"פיארה", קרא בקול עייף.

מופתע  מבט,  אליו  הישיר  פיארה 
מהנימה.

על  להירדם  אמורים  אנחנו  "איך 
מצע שכזה? כל עצמותיי כואבות!"

ידיו  פשט  לא  התשוש  פיארה 
בכניעה. הוא סינן בקול חרישי:

תהיה  לא  שהדרך  הזהרתי  "אני 
קלה, וזה רק תחילתה של הדרך".

משמעות  שיניים.  חשק  אולינו 
מחלחלת,  למוחו,  חודרת  מסעם 
את  שם  מעצימה  לליבו,  גולשת 
תחושת הפחד. הוא נשכב על הארץ 

וקם לאחר שניות מספר, נחוש.

"אני עוזב, חוזר", הוא לחש לאולבה 
על  "חשוב  תמה,  במבט  בו  שהביט 

הקושי הצפוי לנו!"

עיניו  מילה,  השיב  לא  אולבה  אך 
נרתעות  לא  באומץ,  מלאות 

ממאומה.

הישיר  אולינו  אליהם,  קרב  פיארה 
הנחישות  את  בחן  מבט,  אליו 
התמיר  הנער  של  במבטו  המפכה 

שלצידו, אחר הודיע:

"אני חוזר לכפר, מעדיף לחיות בלי 
מימוש מאשר למות יחד איתו".

פיארה הביט בו בצער, אך לא ניסה 
לשמים  מבט  הרים  אולבה  להניאו. 

החפים מכל כוכב.

להיכן  להם  אין  כי  ידעו  שניהם 
לחזור. והם המשיכו.

***

מאושר.  בצעד  לחדר  נכנס  פיאר 
לו.  והמתין  מיטתו  על  ישב  אולב 

משהבחין בכניסתו לחדר נשא אליו 
עיניים מתוחות.

פיאר הנהן ואולב ביצע זינוק מרהיב 
והעניק לו חיבוק בסגנון חדשני. לא 

היה צורך במילים.

לאחר שניות מספר של דממה סיפר 
פיאר:

עתיד,  לי  שיש  אמר  "הפרופסור 
והוא העניק לי את המשרה".

עיניהם הבזיקו, והגבר, שנותר צנום 
חולצתו  צווארון  את  פרף  למדי, 
בהחלטיות. שולף משם קמע מהוה.

ברפואה.  עבודה  קיבל  הוא  היום 
סופית  להתנתק  המתאים  הזמן  זה 
התנתקות  הנושנה,  מהתרבות 
מפיארה  שמו  בשינוי  שהחלה 

לפיאר ומסתיימת זה עתה.

לפח,  הקמע  את  השליך  בטרם 
מכיל.  הוא  מה  לבדוק  החליט 
שליווה  הנייר  את  פתח  בסקרנות 
אותו מאז עומדו על דעתו ואף קודם 
נגלה  צפוף  בכתב  קטן  ופתק  לכן, 

לעיניו:

בני,

היו לי האמצעים להעניק לך מעמד 
נכבד יותר, אך ביכרתי שלא לעשות 

זאת.

משום  שדווקא  בך,  בוטח  אני 
להגיע  תוכל   - מעמדך  פחיתות 

רחוק יותר מנקודת המוצא.

תהיה חייב לדאות, לפרוש כנף, ולא 
תיכבל בחשיבות כבודך.

סמכתי עליך שתעשה זאת באהבה, 
תקווה ואמונה.

אבא.

מולו,  הבזיקה  אולינו  של  תמונתו 
מוטב  כי  החליט  שנייה  ובמחשבה 

לגנוז את הקמע, ולא להשליכה.

או  קרטון  לאיזה  בעצמי  הופכת  ואני  אחד,  ארגז  "עוד 
קופסא", חיה צוחקת, תוך שהיא מניחה את סירי המטבח 
הערמה  את  בסיפוק  סוקרות  עיניה  ועבה.  גדול  בקרטון 

המרשימה שהספיקה לארוז.  

לידה  מתיישבת  יעל  אמא",  דירה,  לעבור  קל  לא  "בכלל 
"העיר  עלומה.  בנקודה  תלויות  עיניה  מזדמן,  קרטון  על 
המורות  הספר,  בית  החברות,  הגינות,  והמוכרת,  היפה 
האהובות..." עיני הדבש מלאו בתוגה, ודמעה סוררת גלשה 

לה במורד הלחי. 

חיה הניחה יד רכה על כתפיה הרוטטות, מלטפת קלות את 
השיער המתבדר. "את צודקת יקירה, זה לא קל, אולם אני 
בטוחה שתאהבי את היישוב המקסים בו נתגורר. יש פתגם 
'חן המקום על יושביו'", היא נזכרת, חיוך מפציע על פניה, 

"ואף אנו נחבב בעזרת ד' את הבית החדש".  

יותר.  ושלוות  רגועות  יעל מוחה בלאט את הדמעות, פניה 
"תודה אמא", היא לוחשת. 

לפתע.  שואלת  היא  כפאנית?"  תעבדי  ביישוב  גם  "אמא, 
קרטון  על  סלוטייפ  רצועת  מעבירה  עמוקות,  נושמת  חיה 
ד' אהיה פאנית  זרחניים. "בעזרת  חום מקושקש בלורדים 
היישוב",  לנשות  סלון  "אפתח  מעט.  רועד  קולה  שם",  גם 

פניה מחייכות, מסתירות קמט קטן ומודאג בזווית העין.

___

הטלפון עומד בדממה על המדף, אדיש לסערה שהוא )לא( 
עיניה  בעצבנות.  דקות  כמה  מידי  בו  הביטה  חיה  מחולל. 
הדוממת.  הפלסטיק  חתיכת  לעבר  נשלחות  המודאגות 
הסלון  פתיחת  על  מודעות  לתלות  יעל  את  שלחה  אתמול 
מנשים  לטלפונים  מחכה  היא  וכעת  היישוב,  ברחבי  שלה 

מתעניינות. 

צלצול טלפון נשמע לפתע, קורע את הדממה. חיה מיהרה 
לעברו, מרימה אותו בידיים רועדות קמעה.

"שלום, חיה?" קול צעיר מהוסס מעט. "כן", היא מאשרת 
בחביבות, מיישרת קלות את מטפחתה הפרחונית.

הדוברת,  עצמה  את  מציגה  כץ",  שבע  בת  לי  "קוראים 
לא  ממש  לכאן  שבאתם  שמעתי  ממך.  רחוק  לא  גרה  "אני 
מזמן. שיהיה לכם יישוב טוב", היא מאחלת בלבביות, ומיד 
אצלך  להזמין  אשמח  שתלית,  למודעה  "בקשר  ממשיכה: 
וטוב",  יסודי  לטיפול   זמנה  הגיע  לסירוק הפאה שלי,  תור 

היא אומרת, והחיוך הרחב שעל פניה, מתנגן באוזניה.

"אני כבר רושמת", עט כחול נשלף מהמגירה השמאלית. 

בתחושה  וסוגרת  נחוצים,  פרטים  כמה  עוד  מסכמת  היא 
טובה של סיפוק והצלחה. 

ועוד  עוד  בגלים  באו  אחריה  הראשונה.  הייתה  שבע  בת 
נשים שהפכו לקהל לקוחות גדול ומרוצה. 

השמים צחורים כל כך, אינם מרמזים ולו במעט על הניסיון 

אורזת
כנפיים

מירי חשין
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האורב בפתח.

___

"את מבינה?" קולה של שרה שקט, 
עיניה תלויות בה במבט מפציר. "עד 
הפאנית  כאן  הייתה  היא  שבאת 

היחידה, וכל הנשים הגיעו אליה".  

פשוטה  אישה  בשרה.  מביטה  חיה 
ומטפחת  ביתי,  חלוק  ונעימה, 

סגולה מעטרת את פניה העדינות. 

"למה אי אפשר שתהיינה שתיים?" 
מול  מובסת  חשה  שואלת,  היא 
מתכווצים  פניה  שרירי  המעמד. 

במחאה.

נאנחת.  שרה  פשוט",  לא  "זה 
וזו  נשים,  הרבה  אין  קטן,  "היישוב 

כל הפרנסה שלה". 

שום  לי  ואין  שלי,  הפרנסה  גם  זו 
המחשבות  כלפיה.  מחויבות 
חיה,  של  במוחה  מתרוצצות 
האישה  על  להתפרץ  מאיימות 
השברירית שמולה. "אני אחשוב על 
זה", היא מוצאת את עצמה אומרת 

לבסוף באי נעימות. 

על   קורסת  הדלת,  את  סוגרת  היא 
אותה  המקבלת  הקטיפה  כורסת 
בחריקה צורמת. חבל שפתחתי את 

הדלת, חולפת בה מחשבה.

"אמא?" קולה של חיה סדוק מעט, 
אצבעותיה אוחזות בחוזקה בטלפון 
משתפת  היא  רועד  בקול  השחור. 

את אמה בקורות אותה.

 "מצד אחד אני כל כך רוצה לפרוש 
להתקדם",  להתרומם,  כנפיים, 
עיניה מצועפות. "ובכלל, זו העבודה 
שלי, ולמה שאתחשב בסתם מישהי, 
שעבדה כאן לפני?! אך.. איך אפשר 
לפזז כך בפסגה, כשיודעים שהשני 
מרוסק אי שם למטה?" היא גומעת 

אוויר, חשה את ליבה הפועם. 

אמא  של  קולה  גיבורה",  את  "חיה, 
ומלטף.  חם  מהאפרכסת  בוקע 
גם  שזהו  ובמיוחד  מאד,  קשה  "זה 

התחום שלך".  

קולה נשבר לפתע. "חיה, מעולם לא 

עלי,  שעבר  בסיפור  אותך  שיתפתי 
הזמן  הגיע  שכעת  חשה  אני  אולם 

לספר".

ומוכשרת.  חברותית  נערה  הייתי 
אותי,  שיראו  מאוד  לי  חשוב  היה 

ויעריכו אותי. 

גדולה  הפתעה  הייתה  לא  זו 
התחלתי  להדרכה.  שנבחרתי 
נהנית  הספר.  מבתי  באחד  להדריך 

להפגיז את כישוריי הנוצצים.

לכיתת  נתתי  הנשמה  כל  את 
ההדרכה שלי. ימים ולילות שקדתי 
שגררו  מרהיבות  תוכניות  בהכנת 
ומפרגן.  נלהב  תגובות  גל  אחריהן 
בכיתה  לי.  הספיק  לא  זה  אבל 
מדריכה  הדריכה  לשלי  המקבילה 
עדינה  בחורה  שמה.  חוי  נוספת, 
את  אותה,  אהבו  הבנות  ואצילית. 
הפירגון  החום  שלה,  בעיניים  האור 
הבנות  עליהן.  שהרעיפה  והאהבה 
בהערצה  אחריה  כרוכות  היו 

ובהערכה. 

רק לי יצאו העיניים.

שיש  זה  את  לסבול  יכולתי  לא 
שאוהבים  מצליחה,  היא  שגם  מי 
למרר  התחלתי  אותה.  ומעריכים 
פניי  את  עיקמתי  החיים.  את  לה 
והבהרתי  שעשתה,  פעולה  לכל 
להיות  עליהן  כמה  עד  לחניכותיי 

מאושרות שזכו דווקא בי. 

לחייה,  על  זולגות  חמות  דמעות 
המיוסרות.  בידיים  רוטט  הטלפון 
להיות  רציתי  חיה?  מבינה,  "את 
רמסתי  כנף.  לפרוש  למעלה,  כך  כל 

וקלקלתי הכל בדרכי השאפתנית.

במפח  עזבה  חוי  חודשיים  לאחר 
להישאר  מסוגלת  הייתה  לא  נפש. 
הבנות  לה.  שעוללתי  מה  כל  לאחר 
כעוסות  ועיניים  באכזבה,  בה  בהו 
שמעולם  מעשים  על  בה  ננעצו 
בפסגה.  לבד  נשארתי  עשתה.   לא 
הלך  ושמי  אותי  העריצו  החניכות 
להרגיש  התחלתי  אני  רק  לפניי. 

ברע.

היה  סליחה,  לבקש  רציתי  וכשכבר 

דירה  עברה  חוי  מידי.  מאוחר  זה 
ושם  מרוחקת,  לעיר  משפחתה  עם 
משפחתה הנפוץ הקשה עלי למצוא 

אותה. 

הגלגל  את  להחזיר  ויכולתי  הלואי 
לאחור", היא מתייפחת פתאום. 

בקול  מבקשת  היא  חיה",  "ואת, 
על  בוכה  כמוני,  תהיי  "אל  סדוק, 

העבר".

___

את  נקבל  היום  יקרות!  "בנות 
המורה  של  קולה  הקדוש",  הסידור 
בבנות  מעביר  בכיתה,  נישא  חיה 

רטט של התרגשות. 

עשר שנים שהיא כבר מורה בכיתה 
א' ועושה חיל בעבודתה. הסייעתא 
דשמיא המרובה לה זכתה, הבהירה 
לא  לעולם  שמוויתור  מכל  יותר  לה 
הבנות  את  סקרה  היא  מפסידים. 
בחיבה, מבטה מתמקד בשיפי רוט. 

הפאנית  רוט  גברת  של  בתה  שיפי, 
מידותיה  על  התגברה  שבשלה 
היא  שלה.  הסלון  את  וסגרה 
חשבה  לא  שמעולם  לתחום  עברה 
לראשונה  והשתמשה  שתעבוד, 
משמים  שלה.  ההוראה  בתעודת 
חשבו אחרת  וליבה עולה על גדותיו 
בהודיית אין קץ לבורא עולם שכיוון 

את צעדיה.

הבנות מתלבשות בתלבושת ורודה 
חינניות,  פניהן  להפליא.  ומתוקה 
הקטנות.  בפנים  והתרגשות  טוהר 
חיה מתזזת מבת לבת, עוזרת לסדר 
ומסדרת  כראוי  התלבושת  את 

שיער פזור.

יום  ביותר.  עליה  החביב  היום  זהו 
הטוהר והזכות. יום קבלת הסידור.

בזרועות  אותן  מקבל  האולם 
מאחורי  נעמדות  הילדות  פתוחות. 
הקלעים. חיה מביטה לכיוון כיסאות 
לקהל  בחיוך  מנופפת  האימהות, 

הנרגש.

"שלום, המורה חיה", מישהי מניחה 

מסתובבת  היא  כתפיה.  על  יד 
כשהיא  מאירות  פניה  לאחוריה, 
את  מה  "אמא,  אמה.  את  מגלה 
עושה כאן?" היא שואלת בהפתעה. 
בעיר  סידורים  כמה  "עשיתי 
לא  למה  לעצמי:  וחשבתי  הסמוכה 
היא  שלי?"  הבת  את  לבקר  לקפוץ 
מחייכת. "תודה, אמא". אודם הציף 

את פניה של המורה הנערצת. 

שיפי  של  אמה  המורה",  "שלום 
נגשה אליה בפנים מאירות. "אנחנו 

ממש מעריכים את כל ה—" 

החווירה  חיה,  של  אמה  אסתר, 
של  בסבתא  ננעצו  עיניה  פתאום. 
האם  של  לצידה  העומדת  שיפי 
בחיוך חם ומוכר כל כך. "זה לא יכול 
ידיה  נסערת,  מלמלה  היא  להיות", 
במבטים,  שחשה  הסבתא  רועדות. 

הרימה את ראשה בתהייה. 

עיניהן נפגשו, זיק מהיר חלף בעיניה 
אסתר  שאלה  "חוי?"  הסבתא.  של 
הפאנית",  של  "האם  לוחש.  בקול 
"בתך  שיפי.  של  סבתה  חוי,  זיהתה 
כלכלית  מקריסה  בתי  את  הצילה 
קולה  הנאצלות".  מידותיה  בזכות 
באסתר  מביטה  שהיא  תוך  רעד, 
לחשה,  את",  "דווקא  אמון.  באי 
שתי  בקולה.  נשזרים  ואהבה  כאב 
מתעלמות  לזו,  זו  התקרבו  הנשים 
מן המבטים הסקרניים שננעצו בהן. 

דמעות נקוו בזוויות עיניהן. 

אור שטף את האולם, המסיבה כבר 
התחילה.

הפינות,  באחת  עומדות  נשים  שני 
עולם  אחר.  בעולם  שם  אי  נמצאות 
טוהר  של  עולם  וכפרה,  סליחה  של 
ואהבה. הכנפיים עולות, מתרוממות, 
אך לעולם אינן מאפילות על הזולת. 
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רב קו. כרטיס מגנטי. חיתול, מגבונים.

לא  בשעון.  מביטה  לא  במהירות,  לתיק  הכל  גרפה  היא 
לראות כמה מאוחר.

פתחה את דלת הבית בתנופה, רוצה לרוץ אל האוטובוס.

בוםםם!!

העגלה נתקלה במשקוף ונתי פרץ בבכי תמרורים.

הבקבוק!!!

יותר,  מאוחר  דקות  שתי  ולא  עכשיו,  בו  נזכרה  שהיא  טוב 
באוטובוס.

נכנסה חזרה הביתה להביא את הבקבוק, כשהטלפון צלצל.

לא, לא להרים! אין זמן!

יצאה שוב מהבית, מורידה את העגלה במדרגות בדפיקות 
מהירות, רצה אל התחנה, מספיקה את האוטובוס בשנייה 

האחרונה ממש.

שהיא  תוך  נשימה,  להסדיר  מנסה  מתנשפת.  התיישבה 
תוחבת את בקבוק המטרנה לפיו של נתי המייבב.

באמצע  לה  תקועים  תמיד  חלב!  לטיפת  האלה  התורים 
היום, מזיזים הצידה את כל הדברים החשובים.

עכשיו צלצל הנייד מהתיק, והיא הוציאה אותו, פוגשת את 
"סבתא שלנו" על הצג.

"שלום, אמא. מה נשמע? אני בדרך לטיפת חלב. לא יודעת 
כמה אוכל להאריך עכשיו".

"אין מה להאריך, מיידלע. אנחנו בדרך לטיפת ליקר..."

"טיפת.... אמא! באמת? זה סופי? זה סגור?"

"טוב, לא ממש סגור. את יודעת. עוד לא אומרים מזל טוב, 
אבל... בעזרת ד'... תכף תכף...

ליקר  פה  להיות  בהחלט  יכול  כבר  חלב,  מטיפת  כשתצאי 
בכוסיות..."

את השעה הקרובה העבירה לייקי בערפול חושים.

זה  באמת,  אבל...  הפרק,  על  חם  משהו  שיש  לה  חדש  לא 
אכן קורה??

דמעות סוררות הציצו מידי פעם מבין ריסיה, והיא שפשפה 
האחות:  לאורנה  מפטירה  אגביות,  במין  העיניים  את 

"העייפות הזאת..."

רק כשיצאה משם סוף סוף, להוטה להוציא את הפלאפון, 
חמה:  בתפילה  הלחי  על  להתגלגל  דמעות  לשתי  הרשתה 
"אבא הטוב! שמור על דסי, עזור לה להתחתן כבר! ושאבא 

ואמא ירוו ממנה רק נחת".

כבר שש שנים, שבכל תפילה היא מוסיפה כמה מילים על 

חובשות  כבר  חברותיה  שכל  דסי, 
עדיין  יכולה  והיא  ופאות,  מטפחות 
ההשתלמויות  ספסלי  את  לחבוש 
של  שובו  בשעת  להתחשב  בלי 
שתלויים  ובילדים  מהכולל,  הבעל 

בה.

ההורים,  לבית  נרגשת  צעדה 
ותודות  תפילות  למלמל  ממשיכה 

לבורא העולם.

"הו, ד'! כמה טוב אתה! תודה לך על 
הנכון.  זיווגה  את  מצאה  שדסי  כך 
תודה על השמחה הגדולה המקיפה 

את כל המשפחה!"

השמחה  שלאחר  מנחה  תפילת 
הייתה ספוגת דמעות הודיה והלל.

ואת  רקיעים  קרעה  ההתרגשות 
רגשותיה הסוערים היא שפכה לתוך 

דפי הסידור, מודה לד' בכל לבב.

הילדות  ביקשו  הצהרים  אחר 
עם  הזאת,  "החדשה  לגינה  ללכת 
המגלשות המסתובבות". נתי העלה 
חום, כנראה בגלל החיסון, והמנהלת 
התקשרה לבקש שתשב עוד הערב 
שצריכות  התלמידות  רשימת  על 
לה  התערבלו  המטלות  כל  סיוע. 
ביחד, והיא הרגישה שמה שמעניין 

אותה זה רק לישון.

אל תפילת ערבית היא הגיעה בשעה 
ועייפה,  מרוטה  חצות,  אחרי  של 
חצופה  ומחשבה  לישון,  רק  רוצה 
לראש:  לה  להתגנב  התעקשה 
את  צריך  שד'  חושבת  באמת  את 
בעייפות  כזו,  בשעה  שלך,  התפילה 

כזו ובלי טיפת כוונה...?

המקטינה  המחשבה  את  דחקה 
גם  חטופה.  לתפילה  בכוח  ונעמדה 
אם לא כוונה, לפחות תהיה תפילה...

שם  התפילה,  לסוף  כשהגיעה  רק 
תמיד הוסיפה תפילה על דסי, היא 
קלה  התעוררות  פתאום  הרגישה 
נמוגה  היא  גם  אך  התרגשות,  של 
דסי  זהו,  של:  המחשבות  בעשן 

התארסה.

כבר אין על מה להתפלל.

אבריה  על  הקשתה  כבדות 

כשהתארגנה לשינה.

אותה כבדות המשיכה ללוות אותה 
הילדים  את  כששלחה  למחרת,  גם 

ורצה בעצמה לבית הספר.

המתפללות,  הילדות  מול  ישבה 
פותחת גם היא את סידורה לתפילה 

קצרה, ותחושת הדכדוך התגברה.

היא  וערבית  מנחה  בתפילות  גם 
אותה,  ממלא  היובש  איך  הרגישה 
בלי  אותה  משאיר  גרונה,  את  חונק 

אוויר, בלי כוח, בלי חשק.

יותר  אין  ולכן  התארסה  דסי  זהו? 
אפשרות להתרומם? להתקרב?

במין  עליה  חלפו  הבאים  הימים 
סחרחרה של לשלוח-ללכת-לחזור-
לבשל-להגיש-להעסיק-לטפל-
להשכיב ושוב... סוחטים אותה שוב 
האחרונה,  הטיפה  אחרי  עד  ושוב 

ולא מותירים לה שום פתח מילוט.

*

בת  של  מחתונה  חזרה  לייקי 
מכונה  להעמיד  מתכננת  השכנים, 
אחת, לתלות את המגבות שמחכות 
לילדים  להכין  הערב,  מתחילת  כבר 
ארגונים  כמה  עוד  לבוקר...  בגדים 

אחרונים, והיא תצנח למיטה.

פתחה בשקט את דלת הבית, נזהרת 
ו... הישנים  הילדים  את  להעיר  לא 

ספלאש!!!

שוטף  לכיוונה,  זרם  מים  נחשול 
לפרוץ  ומאיים  רגליה  את  בחדווה 

אל חדר המדרגות.

במהירות היא סגרה את דלת הבית, 
מביטה בבעתה ברצפה המוצפת.

מה קורה כאן?

לה  גילה  המטבח  לכיוון  קצר  מבט 
את הסיבה: פיצוץ בצנרת.

כבר היו סימנים פה ושם, אבל מנחם 
הצליח עד עכשיו לסגור את הפינות 
סופי...  כנראה  זה  הפעם  והבעיות. 
הבשרי  לכיור  מתחת  בארון  הצינור 
בששון,  ממנו  זרמו  ומים  נשבר, 
מותירים את ניסיונות הגריפה שלה 

מגוחכים למדי.

מנחם הגיע אחרי שלוש דקות.

המום למדי, הוא סגר ראשית חכמה 
מפסיק  הראשי,  המים  ברז  את 

באחת את המשך הזרם.

לגרוף",  טעם  יש  לפחות  "עכשיו 
לייקי לקחה שוב את המגב הירוק.

מנחם,  מלמל  מים..."  אין  אבל  "כן, 
מנסה לפתוח את בור הניקוז, שלא 
יצטרכו גם לאסוף את כמויות המים 

האלו.

מבוהלת.  שוב,  נעצרה  לייקי  "אוי!" 
"זה אומר שבכל פעם שנצטרך מים, 

הארון הבשרי יתחיל שוב לזלוג?"

"זה אומר, שמרגע זה והלאה אנחנו 
לא פותחים את הברז, גם אם נצטרך 

מים!" פסק מנחם.

מהם  אבקש  לברלינגר,  יוצא  "אני 
לנטילת  לנו  למלא דלי מים, שיהיה 
בקבוקים  שני  ועוד  בבוקר,  ידיים 
יבוא  בבוקר  ומיד  לשתייה, 

אינסטלטור לטפל בבעיה".

מנחם יצא, ולייקי המשיכה בגריפה, 
תנועותיה כבדות.

"אוי, ד', כך נסתבך עכשיו בלי מים? 
ולכבס  לחשוב?  אצטרך  כוס  כל  על 

בכלל לא בא בחשבון!"

כל  פתאום  מרגישה  נאנחה,  לייקי 
כך תלותית, כל כך לא יכולה לבד.

עכשיו  הנה,  שבשמים.  אבא  אהה, 
זו  כבר יש לי סיבה להתפלל... אבל 

לא סיבה שגורמת להתרוממות...

*

השטיח,  על  ישבו  ורחלי  פיני 
החדש  במשחק  בחדווה  משחקים 

שקיבל פיני ליום הולדתו השמיני.

אלישבע ישבה ליד השולחן, שוקדת 
על ציור "בשביל הגננת שושי שנולד 

לה תינוק קטן."

עגלת  את  נענעה  השלוש  בת  חני 
ערש  בשיר  אותה  מרדימה  הבובה, 

מילים לאבא 

מירי חן
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מתוק.

בין  הברווזית  בהליכתו  הידס  נתי 
הרצפה,  על  הפזורים  לגו  חלקי 
על  קצת  לנמנם  ניסתה  ולייקי 

הספה.

"אמא!" רחלי קראה פתאום, קורעת 
את השקט השלו.

מנסה  לייקי,  מלמלה  מתוקה",  "כן, 
להמשיך לישון.

לצייר  שצריך  אמרה  המורה  "אמא, 
שער במחברת שבת!"

"אני יכול לצייר לך", התערב פיני.

"לא! רק אמא!"

את  לי  תשאירי  רחלי.  "בסדר, 
כך  אחר  לך  אצייר  ואני  המחברת, 

בלי נדר".

לייקי עצמה שוב את עיניה, לא לזמן 
רב.

לידה,  עכשיו  עמד  פיני  "אמא", 
לא  אך  אותה,  להעיר  חושש  לוחש, 
שלושים  צריך  "אני  לוותר:  מתכוון 
צריך  שלישי.  יום  של  לטיול  שקל 

להביא את זה עד מחר".

מעט,  עוד  לי  תזכיר  בטח!  "כן, 
כשאקום".

היה  לאלישבע  גם  אמא!"  "אמא, 
משהו לומר.

הגננת  נכון  שלי.  הציור  את  "תראי 
שושי תשמח?"

לייקי התיישבה לאט על הספה. היא 
כבר לא תנוח היום. לפחות תתייחס 

לילדים קצת יותר.

אלישבע,  לעבר  בחיוך  הנהנה  היא 
שחייכה באושר והמשיכה לצייר.

כעת ניגשה אליה חני.

נו, ברור, אם לכולם יש משהו לומר 
לאמא, היא לא תישאר חייבת...

"אני רוצה להגיד לך סוד".

והתכופפה  חני  אל  חייכה  לייקי 
אליה, כדי לשמוע את הסוד...

"אמא, אני אוהבת אותך!"

של  בליבה  פשט  וטוב  חם  משהו 

לייקי.

היא  לה, אבל  לומר  אין משהו  לחני 
רוצה לומר. גם היא רוצה לדבר עם 

אמא.

מה הבעיה? לחני אין עכבות.

"אני  בליבה:  אשר  את  אומרת  היא 
אוהבת אותך!"

כמה פשוט. כמה נעים.

נעמדה  שוב  כשהיא  בערב,  ורק 
מאוחרת  בשעה  ערבית  לתפילת 

מידי, הכתה בה ההבנה:

יש  מאבא,  לבקש  מה  כשאין  גם 
מה לדבר איתו. יש מה לומר לו. יש 
דרך להתחבר, להתרומם, להניע את 

הכנפיים ולעלות.

"אבא! כמה אני אוהבת אותך! אבא 
טוב שלי!"

זה התחיל בזרם חד שחלף ברגליים, מעיף אותן ממקומן; 
עובר דרך הראש, ובקו אלכסוני ישר להפליא - תולש אותו 

ממקומו. לנצח.

כך שהוא יכול לשוב למקרים דחופים בלבד.

וזהו!

מאז אני שייכת למעופפים... ודווקא לאלה שבבני אדם.

ומי שלא חווה זאת, לא יבין.

לאופקים  למרחב,  אותי  שואבות  הן  שלי.  הנס  הן  כנפיים 
אינסופיים, לוקחות אותי למחוזות פלאים, ומצמידות אותי 
כך שקשה מאוד להנחית אותי חזרה אל הקרקע.  אליהם, 

ורק מי שיודע, יזדהה עם עוצמת החוויה.

אך יש כאלה הסוברים, בשונה ממני, שזה מום בלתי נסלח. 
חיסרון קטלני.

בשיתוף  הוריי  אחרת,  נראות.  בלתי  שהכנפיים  טוב  )ולכן 
אותן  וגונזים  מזמן  אותן  לי  קוצצים  היו  הצוות  עם  פעולה 

עמוק בגנזך המקומי.(

נולדה עם כוח משיכה הפוך. כבר מלידה  היא, בניגוד אלי, 
היא נחבטה בקרקע בעוצמה קשה ומאז היא לא זזה משם. 
אבק  גרגרי  לי  סופרת  מסמרים.  לי  תוקעת  היא  ממקומה 

שמכתימים לה את החדר.

אם הרצפות שלנו היו עשויות גרניט והיו משקפות לה את 
המרחב - מילא, אבל הן לא.

הן אטומות כמו שיש. והאבק שלי בולט על רקע זה בהרבה, 
לדאבון ליבי.

זזה מהקרקע, אבל  היא מיושבת, כך אומרים, איך לא. לא 
למה הלקסיקון הלשוני קבע ש'מיושבת' זה טוב, ו'מעופפת' 

- לא?

לא ברור... תמיהה בלתי 'מיושבת'...

חברותיי,  לטעם  ומשעשעת,  לטעמי,  מעניינת,  סצנה 
התרחשה בכיתתי בשבוע שעבר.

הדקדוק,  בספר  ודבוקות  חבוקות  מזמן,  כשחברותיי, 
התבקשתי גם אני, באופן פרטני כמובן, להוציא אותו כמותן 
של  החורק  ברוכסן  להיאבק  ניסיתי  בו.  לפעול  ולהתחיל 
לגו, מגנטים,  הילקוט, שהיה כבד באורח מוזר; כשקוביות 
החלו   - מהישיבה  וגרביים  לילה  כתונת  סמרטוטי,  בובה 
להתפזר ממנו אל חלל הכיתה... לקול צחוקן של היושבות 

סביב.

הזה,  הדבר  לי  נגרם  מה  בעוון  מוחי  את  לייגע  ניסיתי 
ובמטושטש נזכרתי בליל אמש, בו קיבלתי פקודה משומרת 
הראש )והרגליים( שלי לסדר את החדר. לטענתה, המהומה 
חדרים  לסידור  המגוונות  בשיטותיי  ואני  נסבלת.  בלתי  בו 
גוררת, אוטומטית, ניגוד אינטרסים בולט. אני לא מבזבזת 
ישיבה לחפצים מפוזרים,  מיותר אחר איתור מקומות  זמן 
שנטלתי  כך  במאוחר;  או  במוקדם  משם  יוצאו  הם  ממילא 

מחיאות 
כ)נ(פיים

חוי שרייבר
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מתחת  אל  הכול  וגרפתי  מטאטא, 
למיטה, כולל את גרגרי האבק שלי.

לפתוח  באה  שהיא  מסתבר 
במחסום,  ונתקלה  המיטה,  את 
המיטה,  של  מחשידות  ובשריקות 

מה שגרר התקף.

'חייייה  לעברי  שאגה  היא 
שלווה  באדישות  ואני  ריייייילא!!!', 
שאלתי: 'מההההההה?' )אגב, אחת 

החוויות הקסומות(.

הכול  לגרוף  החליטה  נקמה,  וכאות 
ישר לילקוט שלי.

כך  כל  נוהגת  לא  שכמובן  אני, 
חטפתי  בבית,  הילקוט  את  לפתוח 

הכול עכשיו. בבום.

ועד שהספקתי לייצב את המפולת, 
הספר כבר לא היה רלוונטי, הצלצול 

הקדים אותי...

אז את חברותיי אני מבדרת.

בפתח  כשהופעתי  גם  קרה  כך 
אני  לימודים.  יום  בתחילת  הכיתה 
מבחינה שהבנות נשפכות מהכיתה 
הביטו  הן  הביתה,  ללכת  ופונות 
על  שצנח  אסטרונאוט  כעל  בי 
המאדים, ואמרו 'חיה ריילא! השעה 
עשרה לשלוש. מה באת עכשיו, אין 

לך שעון?'

משועשעת,  עניתי  לי",  יש  "דווקא 
שמונה  שהשעה  לי  מראה  "הוא 

ורבע".

שבור"?  שהוא  לב  שמת  "ולא 
המשיכו לתחקר אותי.

להן  השבתי  לב",  שמתי  "דווקא 
בנחת.

כך  כהוגן.  אותי  שירת  הוא  "אבל 
להתארגן  לישון,  להמשיך  יכולתי 
שעה  רבע  לבוא  ולהספיק  בנחת, 
עלי  ששפר  ולגלות  הצלצול  קודם 
מזלי, גם הקדמתי לבוא וגם ניצלתי 
שעות  שבע  בת  ממושכת  מישיבה 
בהן המורה לא זזה מאותה התנוחה.

מחיאות כפיים לי!

שרודפים  הקשים  הדברים  אחד 
אותי, בשל כנפי הרוח שצמחו עלי, 

חוזרת  אמא  ההורים.  אספות  הם 
מהם עגומה למראה.

מכיתה א' המורות רשמו עלי דיווח, 
כמו  במאום,  השתנה  לא  הוא  ומאז 
לכל  שיהיה  עותקים   14 ל  צילמו 

שנות הלימודים הבעל"ט.

אפשר  ממש,  של  שינוי  צפו  לא  הן 
להבין אותן.

בכל  עוד  מתקמט  אמא  של  וקולה 
את  לאבא  מעבירה  שהיא  פעם 

הדו"ח השנתי.

ואני שומעת באוזני רוחי את המורה 
מקריאה את הרשימה.

קרצברבורג...  ריילא  'אה...חיה 
היא... היא

לשבת,  יודעת  לא  מעופפת, 
מרוחקת. בקיצור... עוף פורח'.

והגדילה  אחת  מורה  שבאה  עד 
את  לנסח  החליטה  היא  לעשות, 
לייפות  מעט  רק  מחדש,  תכונותיי 

את ההגדרות.

ואת  חיי  את  לה  חייבת  אני  ומאז 
חייה של אמא.

בעיניים,  האור  את  לה  שהחזירה 
וייצבה את קולה חזרה.

וכך היא אמרה:

בעלת   - קרצברבורג  ריילא  "חיה 
והיא  יודעת לעמוד על שלה,  מעוף, 

עוד תגיע רחוק... בקיצור, פורחת".

המורה שהחליטה לנסח מחדש את 
תכונותיי...

אם עד עכשיו היו לי כנפיים הפונים 
כלפי חוץ, אל המרחב ואל האופק....

היא הצמיחה לי כנפיים מבפנים.

ונתנה לי כוח. לצמוח!

מעופפת - בעלת מעוף.

לעמוד.  יודעת   - לשבת  יודעת  לא 
על שלה.

תגיע  עוד   - מרוחקת  מנותקת, 
רחוק.

עוף פורח - פורחת.
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קורס
כתיבה
יוצרת

קורס
כתיבה
יוצרת
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כתיבה
יוצרת
בהנחיית הסופרת

לאה פוטש
בהנחיית הסופרת

לאה פוטש
בהנחיית הסופרת

לאה פוטש

! דף ועט אינם יוצרים סיפור, הפנימיות שלך כותבת אותו

�ית � ��ר � כתי�ה
School שיעור

s@potash1.co.ilניסיון!
073-796-1336 שלוחה 3

ליווי מקצועי
והשמה למצטיינות

במה ייחודית ופרסום
ליצירות הספרות שלכן

תעודה מקצועית
מבית פוטש סקול

מפגשים עם מיטב
העורכות והסופרות 

תקשורת קבוצתית
כמנוף ותמיכה חברתית

לימודים מפוקחים
ללא צורך ברשת

מוזמנת לקחת
את הכישרון שלך
לפרנסה מלאת
הרפתקאות!

שיעור מתנה
בשליחת מייל

זה קרה מהר מדי! 

האלון הגדול, שאירח את 
הכנופיה כולה בין ענפיה בימיו 

הטובים, קרס בבת אחת.

בדרכו פירק את תקרת הבקתה 
המטופחת והיא נחתה היישר על 

הקרחת שלו, החדשה. הוא שמע את 
עצמות הגולגולת מתפוקקות. ברק, 

רעם.

אחר כך החשיך העולם. 
כפיסי קש הצטופפו עד 
נחיריו. ברקים הבליחו 
שוב. צעדים מהירים 

התרוצצו מעל הדבר העגלגל 
הזה, שאירח אי פעם, את 
כובעיו רחבי השוליים.  

חור קטן נפער בתוך החושך.
הצל השחור המשיך להתרוצץ בין 
ההריסות. יד חסונה תפסה ברגלו, 
מנסה לתלוש אותה מתוך המבול.

מתח - דרמה:
מסע מרתק בעלילה

המביאה את הקוראים למתיחות והתרגשות
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דיאל בפתח.

כורסת  על  ומתיישב  האישי  לחדר  באיטיות  נכנס  הוא 
המנהלים מול המיליונר האמריקאי.

מייצרת  רק  אלא  שמואל  את  מפתיעה  אינה  התנהגותו 
במוחו כמה סימני שאלה. והוא אינו מסתיר אותם.

הבלתי  הדממה  את  ראשון  קורע  שמואל  דיאל",  "שלום 
שמולו.  הכהים  האישונים  את  לתפוס  מתעקש  מזוהה, 

בחוסר הצלחה.

"שלום שמואל", קולו לא השתנה אבל אי אפשר להתעלם 
מכל הגוונים שחסרים בו. 

"סאדאת אל חמרא מת", אין צער בקולו.

לעולמו,  שהלך  האיש  מיהו  מושג  של  בדל  אין  לשמואל 
אבל הוא בולע בגבורה את הסקרנות, דיאל כנראה סיפר לו 

מתישהו עליו. הוא לא יכול להפגין בורות כזו.

"ולכן אני צריך לעזוב".

"מה?" שמואל שמט את העט. 

"אני צריך לעזוב". 

רוצה לטלטל אותו מקיפאונו, להצית את  "למה?" שמואל 
עיני הזכוכית מולו.

מדברי.  סלע  כמו  יבש  קולו  מת",  חמרא  אל  סאדאת  "כי 
לשמואל מתחשק לשפוך עליו מי ורדים קרים.

ומתחרט  חמרא?"  אל  סאדאת  זה  "מי  מתאפק  לא  הוא 
למראה האישונים הפגועים שמהבהבים בחוסר נוחות.

"השליט של מצרים, סבא שלי".

ומצטופפים  ביעף  בראשו  חולפים  שאלה  סימני  אלפי 
להברה בודדת מלאת גוונים "באמת?" 

"כן" עיניו של הבדואי עצובות. 

דקות ארוכות הביט בו שמואל באמפתיה, התפעלות וחוסר 
אמון. בולע עשרות שאלות חטטניות יותר ופחות על חייו.

להוסיף,  ממהר  דיאל  סקרנותך",  את  להצית  באתי  "לא 
חמור  פשע  גילו  שהם  אחרי  הוריי  את  נידה  שלי  "סבא 
שנעשה במצרים על ידי השלטונות, ולא הסכימו לסכור את 

פיהם. 

בן  הייתי  העניש.  ולבסוף  איים,  צעק,  התחנן,  סאדאת 
שמונה וחצי כשהגענו למדבר, לבדואים".

סדרת  מסודר.  מכבד,  מבריק,  אינטליגנטי,  נימוסי, 
צורה.  ומקבלות  מתבהרות  העובד  על  ששמע  המחמאות 

הוא בולע נשיפה ארוכה.

דיאל ממשיך בלי לחונן במבט זעיר את קוקטייל ההבעות 
בין  לחיות  בחרו  "הוריי  אדונו.  של  פניו  את  הפוקדות 
שם  אין  חדרה,  לא  עדיין  הפוליטיקה  לשם  כי  הבדואים 
בחירה,  חופש  לך  יש  והעיקר  כבוד.  ומשחקי  נימוס  יחסי 

בדרך 
לטרקלין... 

מלכי סגל
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הקביעה  רע".  או  טוב  להיות  אם 
חיוך  מעלה  הבדואי  של  הנחרצת 

קטן בזויות עיניו של שמואל.

עייף  דיאל  שלא?"  חושב  "אתה 
מייחל  ליבו  ובסתר  מהחיים,  ורצוץ 

לסיומם.

"הבדואים  מכחיש.  אינו  שמואל 
יותר  מושחתים  כאנשים  ידועים 
מכל הדיפלומטים ברחבי הגלובוס", 

הוא מציין בשקט.

לא  הוריי  "אבל  מובס,  קולו  "נכון", 
שרק  בטוחים  היו  הם  זאת,  ידעו 
גורמים  והכבוד  התחרות  הסביבה, 
מוטעות  בחירות  לעשות  לאנשים 
וקודרני  מוזר  ענן  רצונם".  נגד 

מתנחל בצידי עיניו.

מחזיר  הוא  עכשיו?"  קרה  "מה 
של  הראשוני  למהלך  המשרת  את 

השיחה.

בוקעת  מסורבלת  אנחה  "עכשיו", 
סאדאת  "עכשיו  נשמתו,  מעמקי 
אותנו  לבקר  לבוא  רוצים  והם  מת, 

בהרים".

"מי זה הם?"

החברים,  המורחבת,  "המשפחה 
תשכח  אל  כולם.  הדיפלומטים 
ביותר,  עליון  במעמד  קודם  שהיינו 
אנשים פחדו לדבר איתי, עם ילד בן 

שבע!"

"אבל למה אתה צריך לעזוב?"

נמצא  שאני  לדעת  להם  אסור  "כי 
קולו  יהודי",  משרת  ועוד  בישראל, 
המילים  בשתי  קצת  מתרומם 
האחרונות, מבהירות לו את חומרת 

העניין. ישראל. יהודי.

אכן לא פשוט. 

"קשה לי להיפרד ממך, אחרי עשרים 
שנה, נהיית חלק ממשפחתנו".

"אפשר לומר, גם לי זה מאד קשה", 
ומצית  הענן המוזר בעיניו מתפשט 

נורה זעירה במוחו של שמואל.

לומד  למשל  אתה  "אולי 
באוניברסיטה בברלין, או...צרפת?" 
זרק שמואל רעיון מפוצץ מבחינתו, 

עד שחיוך רחב נפרש על פניו.

"לא", דיאל חד.

"למה?"

כבר  בי  חושדים  במצרים  "החבר'ה 
תקופה ארוכה על המשרה החדשה 
שמצאתי לפני עשרים שנה. עכשיו 
ירד,  כשהחרם  הזדמנות,  להם  יש 
אהיה  לא  ואם  צדקו.  האם  לראות 
שם, חי, מוצק, ומוחשי - אמצא את 
עצמי בעוד יומיים או פחות מתנדנד 

על חבל התלייה בקהיר".

"וואו, מסובך".

תאוצה  לצבור  המשיך  הענן  "נכון", 
ייאוש.  דוק  סביבו  לייצר  והתחיל 
ובקול  בכך,  עמד  לא  כבר  שמואל 
איני  "דיאל,  אמר:  ביותר  המתון 
מכיר אותך כך! אתה שונה ו... ומוזר 

ביותר".

נוכח  לגיטימי  די  שזה  לי  "נראה 
הנסיבות".

"לא. בחיים לא ראיתי אצלך פרץ כה 
מגוון של רגשות, אתה בעל שליטה 
עצמית גבוהה", ציין עובדות ידועות 

לשניהם.

דופן,  יוצאי  מקרים  יש  אבל  "נכון, 
לא?"

הזויים  מקרים  אצלנו  עברת  "לא. 
ביותר, ואתה יודע למה אני מתכוון", 
שמואל לא התכוון לוותר לו הפעם, 
מודע יודע היטב לחוסר החיבה של 
למרות  בנפשו.  לחיטוטים  דיאל 
בעיניו,  עמוק  להביט  המשיך  זאת 
מפיו.  תתגלגל  שהתשובה  מחכה 
הוא לא יכול להשאיר אותו כך. הענן 
דיאל  את  כובש  כבר  האפור-שחור 

כליל.

עד  מסופק  כה  דיאל  האמת",  "את 
הפלישה.  על  מתחרט  ששמואל 
טובה  ממשפחה  מגיע  "אני 
הכי  האנשים  הם  הוריי  ואיכותית, 
אבל  מכיר,  שאני  אינטליגנטיים 
שחיתות  הרבה  כך  כל  יש  בהרים 
שלא  אפשר  שאי  עד  ואכזריות, 
הימים  מן  ביום  ולהפוך  להתרגל 
לאחד מהם". אנחה עמוקה מאיימת 

לבקוע את החלל הדחוס.

לאחד  דיאל?  עיניים,  פער  שמואל 
מהם?

"אל תביט בי כך, כי ביום מן הימים, 
יובל,  שנות  של  תקופה  בהכרח  לא 
שבוע...  אחרי  גם  להיות  יכול  זה 
שבוע  תוך  כוונתי?  את  מבין  אתה 
דק",  אפילו  הבדל.  בינינו  יהיה  לא 
עצב עמוק לאין שיעור נמסך בקולו.

וברברי,  מושחת  גדלתי  "כנער 
למרות הדם האצילי שתוסס בי".

של  פניו  למראה  נעצר  לא  דיאל 
שמואל.

"אבל מהיום שהגעתי לבית שלך - 
המילים  למקור,  חזרתי  השתניתי, 
לא  והטרקלין  הפרוזדור  על  שלך 
צובע  עז  סומק  מנוחה",  לי  נותנות 
עשרים  אחרי  "עכשיו  לחייו.  את 
שנה אפשר לומר שהשתניתי לאדם 
מעתה  יהיה  מה  אבל  מוסרי.  הגון, 
חוזר  "אני  התרסק,  קולו  ואילך?" 
אחד  נהיה  אני  שנה  ותוך  לבדואים 
מהם, אכזרי, חסר גבולות וברברי". 

תו  בכל  ניכר  הכאב  שותק,  שמואל 
של דיאל.

רוצה  ולשתוק.  לשתוק  וממשיך 
הטוב  לחבר  למשרת,  לאיש,  לעזור 

שמולו.

לפתע התרומם בהחלטיות מרעננת, 
פותח את המגירה בתנופה. 

"קח, זה יעזור לך, ויזכיר לך שאתה 
בפרוזדור".

קופסת מתכת זעירה נעולה באבזם 
נחושת החליפה ידיים.

  ***

נתי היה חדור מרץ,  יצאנו".  "יעקב, 
חלקיקי  בין  התנחלה  שובבה  רוח 

האוויר.

בין  יעקב  הזדחל  מוזרה  באיטיות 
חבריו, מזייף חיוכים, ומדליק בעיניו 

בכוח ברק עליז ומשוחרר.

את  חבריו,  את  לשכנע  מצליח 
העולם, וגם את עצמו שאין מאושר 

ממנו בתבל.

לרכב,  נכנסה  העליזה  השיירה 
ויצאה  פראית  מוזיקה  הדליקה 

לדרך.

עיניהם,  לתוך  להציץ  ניסה  יעקב 
זעיר, קמצוץ פחד  ניצוץ  לגלות שם 

או היסוס. שום דבר.

אישור  קיבלה  שהנסיעה  כאילו 
מהישיבה. 

כאילו. 

יעקב  פרצי צחוק מילאו את הרכב, 
הבדיחה  את  לקלוט  מנסה  התנער, 
מילה  מוסיף  מצליח.  התורנית, 
והרגשה  נהנים,  החבר'ה  משלו, 

משכרת ממלאת את כל כולו.

חיוך אדיר נמרח על פניו.

יוסי, בקי ורגיל בדרכים, מוציא מפה 
והם נעצרים באזור שומם. 

למסלול  הסימנים  את  מוצא  נתי 
והם יוצאים לדרך. המוזיקה צורחת 
משתפים  מצידם  והם  באוזניהם, 
מסביב  גרונם.  מלא  ושרים  פעולה 
צמחייה פראית, אושר משכר כובש 

אותם.

"נראה לי שיש לנו עתיד בתחום של 
גרונו  מלא  נתי  צעק  לכת",  מיטיבי 
בקולו  מתחרה  בורקות,  בעיניים 

באברהם פריד.

אכן, יש להם את זה. העיניים ניצתו, 
ילמדו  הם  בעתיד...  אחד  יום  אולי 
לא  פרנסה  גם  גם...  אבל  תורה,  גם 
קשה  לא  טיולים,  הדרכת  של  רעה 

להבחין בכישרון שלהם.

רעיון לא רע. 

נתי התעייף ויוסי תפס פיקוד.

משדך  מסלולים,  כמה  בין  משלב 
ניסיונות  כמה  עורך  כרצונו,  אותם 
באמת  שהוא  לעצמו  להבהיר  כדי 
אינטליגנציה  עם  נולד  לכת,  מיטיב 

מרחבית, ומרגיש חכמולוג עצום.

עד שהוא קופא על עמדו.

החבורה נעצרה מאחוריו, מה קרה? 

הנוחת  שלג  פתית  כמו  חיוור  יוסי, 
על תיבת פנדורה שחורה, הסתובב 

אליהם.

אותו  טלטל  נתי  קרה?"  "מה 
בפראות.

יוסי שתק.

חולשה  לנו?"  להסביר  מוכן  "אתה 
בלתי מוסברת תקפה את יעקב.

"הסתבכנו", קולו רפה ומבויש.

את  היטיב  הציג  נתי  נורא",  "לא 
הגיבור. 

הציג בלבד.

כל  שלנו,  השטח  חוש  את  "נבדוק 
מיטיב לכת מתחיל צריך להתנסות 
גם בכך", התמלא נתי במרץ מחודש, 

עיניו זוהרות באור שובב.

מאלתר  במרץ,  לצעוד  מתחיל  נתי 
סימני דרך מכל גווני הקשת, והם...

אחריו,  צועדים  לו,  מאמינים  הם 
הסימנים  אחרי  בעידוד  ומחרים 
המוזיקה  מוצא.  שהוא  'הוודאיים' 
והרוח  מוחם,  את  ממלאה  שוב 
פאותיהם.  את  מבדרת  הקלילה 
הרגשת השחרור והעצמאות קיבלה 
סתם  לא  יותר.  עוצמתי  נוסף  ממד 
בהדרכה  וטיול  מהישיבה  בריחה 
עצמאי  ניווט  גם  אלא  עצמית, 
הישרדות  וכישרון  יהודה  במדבר 

בלתי מוכר.

בפיתולי  התקדמה  החבורה 
ריצה,  בתחרויות  מתחרה  המסלול, 
מההד  ונהנית  גרונם  מלוא  שואגת 

החוזר.

ונעצרת באחת.

הותיר  עז  חיוורון  נעלמו,  החיוכים 
חותם על פניהם העליזות. הם קפאו 

על עומדם באימה. 

פראיות  ביפחות  מלווה  קל  רשרוש 
הדהדו מרחוק.

בדואים.

נתי, יוסי ושוקי החליפו מבטי רוויי 
בעתה.

הם, בשונה מיעקב, קראו היטב את 
ההוראות למיטיבי לכת. וגם רפרפו 

על הסכנה המצויה של הבדואים.

סכנת מוות. 

וחסרי  כאכזרים  ידועים  הבדואים 
רסן. גם ההוראות נקלטו בתודעתם: 
במקרה  טובה  הכי  האפשרות 

שעדיין לא הבחינו בהם היא - 

לברוח.

כמה שיותר מהר.

שפתיו  את  הניע  יוסי  "בורחים?" 
באימה.

נתי הנהן באיטיות. 

ישמעו  "הם  התערב,  יעקב  "לא!" 
אותנו, עדיף להתחבא מאחורי להר 

בתוך הנקיק".

שלושתם החזירו לו הנהון זעיר ופנו 
בדממה רטובה לנקיק.

השיירה צעדה באיטיות מחוספסת, 
אבנים  על  לדרוך  לא  נזהרים 
להשמיע  או  להתגלגל  שעלולות 

רחשים.

"אוי אוי אוי" קולות בכי של שיירה 
בדואית נעצרה לידם. 

רווי  מבט  העיפו  הם  אמוק  אחוזי 
לרוץ  והחלו  הבדואים,  לעבר  אימה 

במרחבי המדבר.

הבדואים לא השתהו יותר משנייה, 
ופתחו בריצה מטורפת אחריהם.

המוכשרים  החסונים  הגברים 
אותם.  לתפוס  התקשו  לא  בריצה 
את  בחוזקה  תפסו  בדואים  שמונה 

נתי, יוסי, יעקב ושוקי.

טעם  אין  בחור.  כל  על  שניים 
להתנגד. הם עדיין התנשפו מהריצה 
חולני  אפרפר  גוון  בלהות,  אחוזי 

החליף את החיוורון העז.

ההרים  לעזרה,  לזעוק  טעם  אין 
והדיונות ניצבו דוממים אדישים עד 

כדי טירוף מול מצבם.

הם התקדמו באיטיות.

המחזה ללא ספק היה עצוב ומעורר 
חלחלה.

שכבות  בכל  בדואים  מאות  כחמש 
בבכי.  ומיררו  הארץ  על  ישבו  הגיל 
פניהם,  תווי  בכל  ניכר  הכאב 
ומשפטים חסרי פשר הופרחו מידי 
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יראות,  בעיניים  מהנהן  מכנסיו, 
הבדואי  של  מידיו  משתחרר 
על  רך  ליטוף  להעביר  שמספיקות 
קלה,  בריצה  ופותח  הבוערת  לחיו 
לב  שמו  לא  הם  חבריו,  את  מדביק 

לעיכוב. חבל.

בהקלה,  נשימתו  את  מסדיר  יעקב 
אבל  חבריו,  את  לשתף  משתוקק 
חולפות  מר',  יהיה  'סופך  נמנע. 

באוזניו המילים של הבדואי.

מבחין  לאחור,  מסתובב  יעקב 
באיש הצנום שלא מעתיק את עיניו 
מהחבורה המתרחקת. דיאל מנופף 
לעברו לשלום, חיוך אוהב מעטר את 

שפתיו.

הקופסא בוערת בכיסו. הוא מתנער 
ללא  אותה.  לשכוח  מנסה  ממנה, 

הצלחה.

על  חולפות  מתישות  שעות  חמש 
על  שדודים  נופלים  והם  החבר'ה, 

המיטות בפנימייה.

מהחדר  יוצא  ורצוץ  ממוטט  יעקב, 
ונועל את  צדדי  לחדר  נכנס  בשקט, 
הדלת. נשען בחולשה על אדן החלון, 

ופותח ברעד קל את הקופסא.

ונאבק  פעימותיו,  את  מחיש  ליבו 
עיניים  עוצם  הוא  סדיר.  דופק  על 
ברפיון, ה' בבקשה שלא יקרה כלום.

נחה  אדום  מצע  על  הקופסא  בתוך 
מיניאטורית  אבן  מצבת  בשלווה 

ועליה סימן שאלה. 

בתהייה,  במצבה  בוהה  יעקב 
מתעמק בסימן השאלה. 

המים, מה יהיה עם המים? המילים 
מתגלגלות באיטיות, נערמות בצידי 
של  עצובה  תמונה  בכבדות.  מוחו 
חמש מאות בדואים צפה מול עיניו.

יעקב מרכין את ראשו.

רק אחד בוחר מה יכתבו על המצבה 
שלו...

בראשם  נענעו  והיתר  האוויר  פעם 
והוסיפו משלהם. 

זלגו  מלוחות  שקופות,  דמעות 
לחייהם  במורד  בחופשיות 

השחומים.

צופים  כמו  להביט,  המשיכו   הם 
היושבים  משתתפים:  רבת  בהצגה 
התחיל  צעיר  ואיש  לרגע  השתתקו 
לקונן: "אוי, איי איי", והבכי התגבר 

בנחשול רענן.

זקנים החרו  "חי לצל מת", שלושה 
מלאת  צורמנית  במקהלה  אחריו 

יגון.

ממקומו,  התרומם  קמוט  ישיש 
לכל  ושואג  לעברם  בידיו  מנופף 

החבורה.

הם נרתעו לאחור, מודעים עד אימה 
לכך שאין טעם לברוח עכשיו.

לעברם.  התקרב  גזרה  דק  איש 
"וואט דו יו דו איר?" 

לא  אבל  האנגלית,  את  זיהו  הם 
הבינו.

"מה אתם עושים כאן?" 

עיניהם אורו.

הפחד  את  בוכים?"  אתם  "למה 
החליפה סקרנות בריאה. יותר ויותר 

הרגישו בתוך הצגה מרתקת.

לילה  ורבע  יממה  שליש  "לפני 
מאוד  קרוב  חבר  לעולמו  הלך 
שנה",  חצי  לפני  שהתחתן  צעיר 
את  הבליטה  רטובה  זכוכית  שכבת 

האישונים המפוחמים.

"אוי", המקרה היה עצוב. 

"הנפטר תמיד דאג לאספקה סדירה 
המוביל  עם  קשר  יצר  המים,  של 
המים הארצי, ורק בזכותו יש לנו כל 
יום מחדש מים, רק רק בזכותו. אוי, 
עצוב,  היה  קולו  עכשיו?"  יהיה  מה 

ועיניו נטפו יהלומים רטובים.

יעקב הבליע חיוך, זה מה שיש להם 
מים  ספק  הצעיר,  האיש  על  לומר 
ואנו  עמלים  הם  נו,  נו  מוצלח.  הכי 
עמלים, הרהר ברחמים, מבחין שגם 
בראשם של חבריו חולפת מחשבה 

דומה.

עמד  יוסי  עצוב",  כך  כל  זה  "אוי, 
הצחוק  את  קבר  אבל  להתפקע, 

עמוק.

"כן, מה יהיה עם המים?" 

נתי לא התאפק. "מה? כל הקבוצה 
אשתו  עם  מה  המים?  על  בוכה 
איתכם  מה  בודדה,  שנשארה 
שמץ  קרוב?"  חבר  שהפסדתם 
תוכחה התגנבה לקולו, הזקן למרבה 

המזל היה עסוק מלהבחין בה. 

עוד  יש  לנו  שוב,  תתחתן  "אשתו 
המים.  המים,  אבל  חברים,  המון 
נמצא איש טוב כמוהו  יודע אם  לא 
שיוכל לספק לנו מים". הבכי התגבר 
ומחרישת  עצובה  קינה  של  וניגון 
והתגלגל  אוזניים מילא את המדבר 

במורד ההרים.

אותם  תקף  קודם  אם  גיחכו.  הם 
רק  עתה  הבכי,  למראה  קל  עצב 
אדישות מהולה בגיחוך עדין מילאה 

את ליבם.

הזקן התנער. "למה יצאתם לטיול?" 

נדלקו  שוב  עיניהם  רצינו",  "כי 
בהתרסה קלה.

מלא  מבין,  מבט  בהם  תלה  הוא 
עומק.

"למה רציתם?"

ענו  להשתחרר",  חייבים  היינו  "כי 
ביחד בקול רווי גוונים. 

מהורהר  לשיחה,  הצטרף  לא  יעקב 
הנלהבים.  חבריו  אחרי  עקב 

"ואתה?" פנה אליו הישיש.

"מה אני?" סומק חסר שליטה צבע 
את לחייו.

רגע,  מכל  ונהנה  ברחת,  אתה  "גם 
כמו כל החברים". מבטו המבין יותר 
מדי של הבדואי איים למוסס אותו.

השיב  עצמי",  על  עף  אני  "בטח, 
בעיניים מלאי ברק והתלהבות.

מהסלנג,  נהנים  צחקו,  החברים 
כמה  בו,  להביט  ממשיך  הזקן  אבל 
דקות ארוכות. עיני הרנטגן פגשו בו 
פעמיים, עד שיעקב הסב את ראשו 

ופתח בשיחה ערנית עם יוסי.

את  ועזב  הרמז  את  הבין  הבדואי 
יעקב.

אתם  המדבר,  של  מפה  "הנה 
נקודה  על  הצביע  כאן",  נמצאים 
נרחב.  בהסבר  ופתח  זעירה. 

שלושתם הקשיבו בריכוז. 

ההרים,  בין  שוטטו  יעקב  של  עיניו 
מסרבות לפגוש שוב את האישונים 

המפוחמים.

של  מעיניו  נעלמה  לא  ההתחמקות 
בליבו  התקבעה  וההחלטה  דיאל 

יותר ויותר.

מברך  יוסי  לסיומו,  מגיע  ההסבר 
את הבדואי בכל הברכות, ארבעתם 

מהנהנים, מנופפים לשלום.

יוסי בראש,  השיירה פונה למסלול. 
נשרך  ויעקב  אחריו,  ושוקי  נתי 

אחריהם אחרון.

הבדואי מנצל את ההזדמנות, ועוצר 
אותו.

"קח".

מתכת  קופסת  לו  מושיט  דיאל   
זעירה נעולה באבזם נחושת.

"מה?" יעקב מתרחק במהירות.

חייב  "אתה  בו.  תופסת  איתנה  יד 
לקחת את זה!" קולו נחוש ומרתיע 

כאחד.

הקופסא מחליפה ידיים. 

הקופסא  את  לפתוח  חייב  "אתה 
לבד,  בחדר  נמצא  כשאתה  רק 
אחד  לאף  לספר  לך  ואסור  בלילה, 
על החבילה", קולו מצווה ופחד חם 

ממלא את יעקב.

הארץ.  על  הקופסא  את  זורק  הוא 
לי  תן  דבר!  שום  לוקח  לא  "אני 

ללכת", עיניו נואשות.

את  מנער  באיטיות,  מתכופף  דיאל 
הקופסא מהחול ומושיט לו ברכות. 
כפי  תעשה  לא  אם  ברירה,  לך  "אין 
שאני מצווה לך, סופך יהיה מר", קלו 

רך בניגוד לתוכן המעורר חלחלה.

לכיס  הקופסא  את  משלשל  יעקב 
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 - הדרום  של  לצעירים  הישיבה  של  הגדול  המדרש  בבית 
על  רכונים  בודדים  בחורים  רק  נשארו  יחכים",  "דרומה 
גמרותיהם. עד לפני שעה קלה שקק אולם הישיבה חיים; 
חיים של תורה. חיים נצחיים... קשה להבחין בין ההמון,  מי 
אמר מה ומי ענה לו. בליל הקולות יצר סימפוניה - או יותר 

נכון קקופוניה - שדווקא, כן,  דווקא, הייתה ערבה לאוזן.

על  מוקפץ  אגרופם  בצרחות.  בחורים  התנצחו  ופה  שם 
להוכחה  בהתאם  הממריא  או  הצולל  החופשי  אגודלם 
שעון  של  כמטולטלת  שהתנדנדו  יש  בקושיה.  הנדרשת 
ימינה  האחיד...  בקצב  בדבקות...  בקביעות...  אורלוגין. 
שמאלה - שמאלה ימינה. קצב המסדר להם את הסברות, 
היה  בחור  אחת,  וכשבבת  ההבנה.  הדורי  את  להם  מיישר 
עוצר באמצע תקתוקיו, ראו אותו מזנק ושואג את סברתו... 
של  הפנימית  למוזיקה  נמכר  רוקד!!!  קופץ!!!  שואג!!! 
כל  את  מילאה  התורה  ערבות  ההבנה.  לו  שנתנה  האושר 
גופו. הוא היה זורח. ידע שפה, חקר והגיע לאמת!! הוויות 
זמן  לו  והיה לוקח  גלויים לפניו. חלק ממנו.  ורבא היו  אביי 
הזאת.  הטלטלה  אחרי  ימין  ושמאל  שמאל  לימין  לחזור 
ודאי  הופך  היה  קרוב-קרוב,  למקום,  נקלע  שהיה  מישהו 
לשיפוד קודש תחת גצי התורה. בית המדרש דמה לכוורת 
דבורים. הזמזום המרעיש הבלתי פוסק, הצפיפות הברוכה, 
קולותיהם  שמימי.  דבש  יצרו   - התורה  באש  החיכוך 
הכבוד,  כיסא  תחת  ישר  עלו  התורה  במתיקות  הטבולים 
והתחתונים  העליונים  מעלה.  של  לפמליה  מתנה  מביאים 

געשו... 

אף עכשיו נשמע היטב לימודם של יחידי סגולה הדבוקים 
שלט  מחוץ  קט.  לרגע  אפילו  לעוזבה  יכלו  לא  בתורתם... 
רחוב  של  שקט  יחכים"...  "דרומה  של  פינה  בכל  השקט 
תחילת  של  שקט  בו...  מסתובב  ההמון  כשאין  שרב  ביום 
זמן כשהכול מתנהל ברוגע... שקט של ימי אלול המזמינים 
ועם  הברואים  עם  שלום  ולהשכנת  נפש  חשבון  לעשיית 

קונם. 

היו  הם  לנוח...  מנת  על  לא  אך  שפרשו,  בחורים  כאלה  היו 
דרוכים. 

הם פה כבר שלוש שנים. והם מחכים... 

המיוחד???  בחיזוק  יזכו  הם  שנה  כמידי  השנה  גם  האם 
הוא היה נוסך בעורקם אהבת תורה. אהבת אמת פשוטה. 

חורטת בנשמתם קעקוע עמוק בל יימחק. 

יצאו  הישיבה  כנפי  תחת  באו  עכשיו  שרק  הצעירים 
למנוחתם. הם הרגישו כוננות אבל לא ידעו את טיבה... 

החום  אך  כלל!!!  לישון  יכולים  היו  לא  ידעו??  ואם 
ושקעו  אותם  הכניעו  החדשה  ההתחלה  של  וההתרגשות 
המדרש  לבית  שוב  להיכנס  עליהם  בארבע  קלה...  בשינה 

והם אינם רוצים לאחר... 

גם ראש הישיבה פרש, אף שגם הוא נתון בציפייה... זה היה 
לא  הדרך.  ברכת  כמין  היווסדה.  מאז  ישיבתו  של  במסורת 

הרבה דרשות מוסר הצליחו להעביר 
התורה  אהבת  מהי  שלו  לבחורים 

ולומדיה כמו... 

.... צעקות רמות נשמעו מכל עבר... 
במרחק  והתייצב  רץ  הישיבה  ראש 
מה מדלתות המטבח... לא מאפשר 
דופק  ליבו  להפריע...  בחור  לאף 
שלושה  לפני  הראשונה  כבפעם 

עשורים... 

את  עצרו  הוותיקים  הבחורים 
קודש...  חרדת  במין  נשימתם 
הצעירים לא הבינו למה הם נקלעו... 
הם  במטבח??  עולה  אש  אולי 
לא  חששניים.  בצעדים  התקרבו 
לשרבב  הגדולים  להם  נתנו  בקלות 
הם  לחלונות...  מבעד  ראשם  את 
הישיבה  ראש  את  לראות  נדהמו 
בעיניים  עומד  ובעצמו  בכבודו 
מבטים  זרקו  הם  ומחכה...  עצומות 
הייתה  בחוץ  האש  המטבח...  לתוך 
המדורה  לעומת  וכאפס  כאין 
הבוערת בתור מטבחה של הישיבה. 
קשישות  שתי  עמדו  באמצע  שם 
כאתרוגים  ומקומטות  כחושות 
מיובשים לבשמים של ההבדלה, אך 
טון הדברים שנשמעו לא היו מבייש 
שיא,  בשעת  העירוני  בשוק  רוכל 

ביום שישי אחרי הצהריים... 

אחרי  שלוש  כבר  הייתה  השעה 
הצהריים. הצעירה מבין שתיהן היא 
לבושה   .73 לגיל  הקרובה  פורטונה 
צורתה  את  איבדה  שמזמן  בשמלה 
שכבר  הכביסות  מרוב  הראשונית 
הטונוס  את  איבד  שהבד  עד  עברה 
היה  לא  פלסטי  ניתוח  וגם  שלו 
הפרחים  צעירותו.  את  לו  מחזיר 
היו   - ורעננים  יפים  נראו  שפעם 
בלתי  לכתמים  יותר  ודמו  דהויים 
תחת  מוסתרים  היו  רובם  מזוהים. 
ראשה...  דרך  המושחל  מגבת  סינר 
לבנים  היו  המרפק  באזור  שרווליה 
שגם  לחשוש  יש  שפשוף.  מרוב 
השמלה  הייתה  לא  קנייתה  ביום 
בקו האופנה של לפני עשור שנים... 
כבר אז לא עניינו את פורטונה ענייני 

העולם הזה... קל וחומר היום...

צפצפה...  בקול  דיברה  פורטונה 
הנכונה.  ההגדרה  הייתה  צעקה 
על  קשורה  שהייתה  מטפחתה, 
אוזניה,  מאחורי  אל  עברה   - מצחה 
ונוחה  חופשית  קליטה  מאפשרת 
דרך  הדיבורים  או  הרעשים  כל  של 
ירוד  שהיה  שלה  השמיעתי  הערוץ 
הוורידים  האחרונות.  בשנים  מאוד 
שעל צווארה בלטו ושקעו לפי קצב 
בסיר  אחזו  וידיה??  צעקותיה. 
ע-נ-ק!! אצבעותיה כציפורני הנשר 
המוכנסים בתוך בשר טרפו העבירו 
מסר ברור: פורטונה אינה מתכוונת 

לעזוב אותו... 

את  למטבח  מחוץ  ששמע  מי 
פורטונה, לא היה מאמין שריאותיה 
של  כזאת  כמות  להכיל  יכולות 
יש  כוח  הרבה  כך  ושכל  אוויר, 
בגופה הדחלילי שבנפנוף אחד היה 
מתנדנד ועף... עיניה הביעו נחישות. 
כחייל השומר על שבויו היא שמרה 
בלי  פשרות.  בלי  שבידיה.  מה  על 

רשלנות.

פשוט  סיר  על  שמרה?  מה  ועל 
מהר  המתלכלך  מאלומיניום  למדי. 
מלהבת הגז; הדורש המון שפשופים 
פנים  לו  ולעשות  להבריקו  מנת  על 
המפונקים  תינוקות  כפני  חלקות 
חלב  מרוב  מבריקות  שלחייהם 
יצוקה  כעופרת  סיר  ונשיקות. 
כמה  של  התגייסות  מצריך  שהיה 
של  בבוקרו  להרימו  כדי  בחורים 
שלו  המכסה  כובדו.  מרוב  שבת 
ראשם  על  שנח  הסומבררו  בגודל 
להם  הנרדמים  המקסיקנים  של 
של  רגליה  הלוהטת.  השמש  תחת 
ברצפה  תקועים  כדגלים  פורטונה 
לטריטוריה  רגל  דריסת  נתנו  לא 
כסיר  שגודלה  טריטוריה  שלה. 
גדול  הישיבות!!!  ממטבחי  ע-נ-ק 
עד כדי כך שתלמיד אחד טען שיכלו 
להכניס אותה ואת סעדה יחד בפנים 

ועוד היה נשאר מקום ברווח... 

אז...  סעדה,  את  הזכרנו  כבר  ואם 
או  הטבחית  עוזרת  הייתה  סעדה 
העוזרת  הייתה  פורטונה  שמא 
עברו  שנים  הרבה  כך  כל  שלה... 

שנשכח  עד  יחד,  עובדות  שהן  מאז 
הראשונה  הייתה  מי  מכולם 
אך  כתגבורת...  הגיעה  ומי  שעבדה 
חוץ  חשוב  כך  כל  זה  אין  לענייננו 
מהפרט המשמעותי שסעדה גדולה 

מפורטונה בחצי שנה.

סעדה לבשה חצאית ארוכה ורחבת 
עשויה  הייתה  חולצתה  קפלים... 
מטראז'  עודף  עם  ודק  נוח  מבד 
המחמירות  הדרישות  לכל  שיענה 
של צניעותה. דווקא אצלה, כיסתה 
ככה  כי  אוזניה,  כל  את  מטפחתה 
לבת  שנאה  אמה,  תמיד  אמרה 
ישראל לכסות את ראשה ושבמרוקו 
קשרה  עצמה  את  המכבדת  בת  כל 
בגובהה,  אוזנייה.  מעל  אותה 
סנטימטרים  ארבעה  התעלתה 
קטנים מעל קודקודה של פורטונה. 
שפורטונה  ודרשה  צעקה  היא  גם 
כי היא מבוגרת ממנה  תכבד אותה 
ושתתן לה את הסיר בחזרה "ואיפה 
אינן  היום  של  שהצעירות  שמענו 
איזה  המבוגרים?!  את  מכבדות 
היה  לא  זה  בזמנה  דור??!!!" 

קורה!!!

בדרך  סבלנותה.  את  אבדה  סעדה 
ותרנית מאוד מאוד. אינה  כלל היא 
היום  אך  דבר...  שום  על  מקפידה 
המציצים  התלמידים  שומעים 
מוכנה  אינה  שהיא  החלונות  מבעד 
לתת לפורטונה את מבוקשה... היא 

רבה. היא רוצה את הסיר לעצמה.

המטבח,  רזי  יודעי  מהם  ותיקים 
שנה,  שבכל  לצעירים  מספרים 
על  המריבה  חוזרת  שנה,  כל  ממש 
באותם  כמעט  זו.  בתקופה  הסירים 
החדשים  התלמידים  דיאלוגים. 
ראש  קונה  אלול  בזמן  האם  שאלו 
אחת  שכל  חדשים,  סירים  הישיבה 
לנקותם  הכבוד  את  רוצה  מהן 
ומבריקים  לניקוי  קלים  בהיותם 
עונים  פתאום..."  "מה  מטבעם... 
הסירים  על  היא  "המריבה  להם, 
מפויחים  מכות.  חבולי  הישנים!!! 
ידיות  עם  משקל  כבדי  בתחתיתם. 
שפשוף  כל  גופם.  עם  אחת  מקשה 
מלוחות  פנינים  מוציא  שכזה  סיר 
רחב  וחיוך  הטבחיות  של  מצחן  על 

 מריבה על 
סירים

בקי אסטרייכר



6667

על שפתן. אבל דבר אחד בטוח לנו: 
המריבה הזאת תיתן לנו כוח והבנה 
בפסקנות  אמרו  התורה",  בלימוד 
הצעירים  הוותיקים.  התלמידים 
ראש  ספקנים.  פרצופים  עשו 
במעמד  כנוכח  מאושר   - הישיבה 
שקט  ביקש   - כוהנים  ברכת  של 

מהצאן שלו. 

צפופים  המתאספים  התלמידים 
ליד החלונות עוקבים בערנות אחרי 

ההתפתחות הקולנית.

פורטונה, שדופה אך נחושה, עוצרת 
השנה!  תתקרבי  "אל  סעדה:  בעד 
הזכות  הם  אותם...  לך  אתן  לא  אני 

שלי-י-י".

סעדה אינה נשארת חייבת: "שכחת 
שכחת  הא...  היום?!  אלול  שחודש 
הדין  ליום  להתכונן  צריכה  שאת 
הגדול??? וכך את מתנהגת?-?-?"

מילותיה:  את  יורטת  פורטונה 
הדין  יום  בגלל  סעדה,  "צדקת, 
לעצמי  להוסיף  אותם!  רוצה  אני 

זכויות... !!!"

 - "נו.. נו.. באמת... יש לך עוד הרבה 
ממך...  מבוגרת  אני  לפנייך...  שנים 

אז תני לי אותם..."

 - "לא!!!... לא !!!... ולא !!! לא אתן... 
את בקושי עומדת על רגלייך, סעדה, 
בחודש  צמה  שאת  הצומות  בגלל 
אלול. את חלשה ועלול להיות שהם 

לא יהיו נקיים מספיק!"

לשישים  קרוב  זה  -"פורטונה...   
חודש  כל  צמה  שאני  שנים  ואחת 
ובן  לך,  וגם  לי  חדש  לא  זה  אלול... 
מצוין.  מתפקדת  אני  יוסף  פורת 
עלי  הרע  לשון  מדברת  סתם  את 

והסירים תמיד נקיים".

אותך  לכבד  לצעירה  תני  -"סעדה,   
ולשטוף את הסירים..."

דרך  אותי  תנסי  לא  את   !!! -"לא   
הרגש. אין פה עניין של גיל. מה זה 
הבדל של... ב-ק-ו-ש-י חצי שנה ? 

צחוק!!! אי...אי... " 

בכוח  אותם  לך  אקח  אני  "היזהרי, 
אם לא תתני לי אותם..."

את  לי  לגנוב  תעזי  את  "מה?!!   
הזכויות שלי לפני ראש השנה..!!??"

שקטים...  המבוגרים  הבחורים   ...
במריבה  הרגע.  לגודל  מודעים  הם 
בלימוד.  הצלחתם  תלויה  הזאת 
בגבם...  עוברת  קלה  צמרמורת 
וכל  אותם...  מחייב  הזה  הוויכוח 
זמן אלול הוא מזכיר  שנה בתחילת 
אינם  הצעירים  מעמדם...  את  להם 
מבינים מה קורה... יש לפניהם שתי 
באמת!!!  על  שרבות...  קשישות 
לשטוף  הזכות  על  סירים!!!  על 
ברגעים  שומעים  הם  אותם??!! 
עוד  קיימת  הזאת  שהקטטה  אלו 
כשלושים  לפני  הישיבה  קום  מימי 
או   - וסעדה  כשפורטונה  אז  שנה! 
הגיעו   - תחילה  ופורטונה  סעדה 
בני  של  הכלים  את  ולשטוף  לבשל 

הישיבה...

על  לספר  יודע  הישיבה  ראש 
הידיעה".  ב"ה'  הראשונה  המריבה 
ימים  כמה  מנוחה...  שעת  הייתה 
הישיבה...  שערי  שנפתחו  לאחר 
אז  המטבח...  מכיוון  רמות  צעקות 
לאולם  קרוב  מאוד  המטבח  היה 
ראש  השינה...  ולחדרי  הלימוד 
מיטה  על  אז  נח  בעצמו  הישיבה 
כשהקפיצו  מאולתרת,  פשוטה 

אותו משפטים קטועים. 

פה  לעבוד  נכנסתי  שלי...  -"הם   
הראשונה..."

חייבת  ואת  פה  את  בזכותי  -"רק   
לתת לי אותם... מה את רוצה לגנוב 
לי אותם ואת כל הזכויות שלי לפני 

ראש השנה..."

שהיה...  היחיד  לחלון  התקרב  הוא 
אז... הוא שומע אותן היום כמו אז...

"בלי 'דחואינים...' הם שלי..."

"בלה. בלה. בלה אחד גדול!! כנראה 
לרעה  עלייך  משפיעים  שהצומות 
יפה  לא  זה  לוותר...  יכולה  ואינך 
להוסיף  רוצה  רק  אני  עלי,  לצחוק 

מצוות לפני יום הדין..."

"לא על חשבוני... גם אני רוצה. ודרך 
למי  היתר  שיש  חושבת  אני  אגב 
ואני כצעירה  שהצום משפיע לרעה 

מרגישה מצוין..."

עצמו  את  מצא  לא  הישיבה  ראש 
סבוכה...  כה  סוגיה  בתוך  פעם  אף 
לא ידע מה לעשות. תלמידי שיעור 
ישיבתו  של  הראשון  המחזור  א', 
כולם  עומדים  יחכים"  "דרומה 

מאחוריו... הוא חייב לפעול... 

מזכירה  פורטונה  גברו...  הצעקות 
פה  שגם  הנס  בעל  מאיר  רבי  את 
לה  תוותר  ושסעדה  נס  לה  יעשה 
נשארה  אינה  סעדה  הסירים...  על 
כסף  של  נכבד  סכום  ונדרה  חייבת 
משה  גם  יוחאי...  בר  שמעון  לרבי 
בלי  לחיזוק...  למטבח  נקרא  רבנו 
לשכוח את השושלת של המשפחות 
מפוארות  משפחות  הצדדים,  משני 
סאלי  בבא  גם  מרוקו.  רבני  של 

הוזמן...

שיעברו  אז  פחד  הישיבה  ראש 
לפסים פיזיים ונכנס פנימה... קומץ 

של בחורים הזדחל אחריו.

על  כבוד  יראת  נחה  אותו,  כשראו 
הניצות...  הטבחיות  של  פניהן 
מיד  השתתקו  הן  הגיע...  הרב  הנה 
שהפריעו  התביישו  שנכנס.  ברגע 
כוח  הרבה  צריך  הוא  הרי  לנוח;  לו 
החמד  בחורי  את  וללמד  ללמוד 
שמתדפקים על דלתו... והן אוהבות 
מוקירות  תורה.  נושמות  תורה. 
לומדי תורה. הן לא הבינו מה מעשיו 
הקודש...  חילול  כמין  במטבחן.  פה 
בקרוון,  שם.  להיות  צריכה  התורה 

איפה שספרי הקודש. 

הצעיר  הישיבה  ראש  המ..."  "המ... 
מה  נבוך...  עמד  שנים  בכעשר  מהן 
האם  ושאל  פנה  ואז  פה?  קורה 
שמה  או  בעבודה,  להן  מפריע  דבר 
טובים?  מספיקים  אינם  התנאים 
אולי הן צריכות כוח עזר? פורטונה 
וסעדה, בתזמון מופלא, ענו שהכול 
לעבוד  הזכות  את  להן  ושיש  בסדר 

במקום קדוש כזה...

שעתה  הזה  הריב  מה  על  "אז 
נשמע??" תמה.

פורטונה מכבדת בניד יד את סעדה 
הגדולה לדבר: "שכבוד ראש הישיבה 
לא יחשוב... אנחנו מאושרות פה על 

הזכות לשרת אתכם... בן פורת יוסף 
תורה...  לומדים  פה  כולם  עליכם, 
לתת  רוצה  אינה  פורטונה  מה...  רק 
הסירים  את  לשטוף  הזכות  את  לי 
לבחורים...  האוכל  יתבשל  שבהם 
אני רוצה את הזכות לשרת תלמידי 

חכמ...."

 -"גם אני רוצה!!!" נזעקה פורטונה 
זכותה  את  לראות  דימתה  שלרגע 

חומקת מידיה...

ראש הישיבה דן בכובד ראש בסוגיה 
אותם  ישטפו  שהן  ופסק  החדשה 
ויום אחד  יום אחד סעדה  לסירוגין. 
לגדולה  הזכות   - והיום  פורטונה. 

מביניכן כמו שמחייבת התורה... 

 - בתורה  כשמדובר  הא...  הא... 
פורטונה וסעדה נכנעות.

מזירת  מהר  ברח  הישיבה  ראש 
לספר  ידע  אחד  בחור  המריבה... 
על  וצהלה  בעיניו...  דמעות  שראה 
שישיבתו  ידע  הישיבה  ראש  פניו... 
בזכות  דשמיא,  בסייעתא  תצליח 

כאלה טבחיות.
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בחצות בדיוק נשמעה הדפיקה בדלת. מי זה יכול להיות?

ישבתי אז על הספה. ספת העור הירוקה, שגם היא נמכרה, 
עם כל שאר החפצים שנאספו מביתנו שבוע לאחר מכן.

שבאה  אחרת  משפחה   - מגיעים  והם  עוזבים,  אנחנו 
מבתי  באחד  כרב  ישמש  האב  אנג'לס.  בלוס  לשליחות 
הכנסת בקהילה, האם כנראה תלמד עברית. כל תכולת הבית 
שיפצנו,  קנינו,  שבחרנו,  מה  כל  השנים,  במשך  שאספנו 
אימצנו אל ביתנו – הכל עובר לרשותם. השארנו להם הכל, 

בתור חסד, תמורת כמה גרושים. העיקר שיצליחו!

שעת לילה מאוחרת. אור קלוש מאיר את החצר האחורית, 
הפעם  בבמה,  המרכזית  הדמות  על  ממוקד  זרקור  כאילו 
באור שונה. אור שחושף השקעה אינסופית בילדים: שטח 
ענקית  לבריכה  או  רגילים,  בימים  לכדורסל  המיועד  גדול 
מתנפחת בימות הקיץ; נדנדות, מערכת מגלשות ומנהרות 
ושאר  טיפוס  מתקני  המחבואים;  משחק  את  שהעשירה 
דשא  פינת  לקטנטנים;  גלגלים  על  וצעצועים  משחקים 
ומסביבה שתילים ועצי פרי - הכל נשאר כעת מאחור, כבר 
לא שייך לנו. כל מה שזרענו, השקינו, טיפחנו - מישהו אחר 

קוצר! ובכזאת קלות...

והספה הירוקה, שכל כך אהבתי, גם אותה לא יכולנו לקחת. 
המליצו לנו שלא להביא רהיטים לארץ כי מידות הרהיטים 
מקום  אין  בארץ   .LL-ב הרהיטים  ממידות  שונות  בארץ 
לספות הרחבות של אמריקה, זה לא יעבור דרך הדלת, כך 
והיו  ארצה,  המקרר  את  שהביאה  סיפרה  מישהי  לי.  אמרו 
שהרס  מה  אותו,  להכניס  כדי  הקיר  את  לשבור  צריכים 
להם את כל המטבח. גם מידות המזרנים שונות. לא נורא, 

מוותרים, העיקר שמרוויחים את ארץ ישראל!

אז ישבתי קצת על הספה הירוקה שאהבתי, עד שנשמעה 
הדפיקה בדלת.

ריק.  בית  קירות",  ארבעה  "בין  שאומרים  כמו  אז  ישבתי 
240 מטר מרובע – היו הרבה יותר מרק  אלא שבבית הזה, 
היווה  המרווחים  בחדרים  ששרר  השקט  קירות...  ארבע 

קונפליקט גמור להלמות ליבי. 

אני פונה מכיוון החצר האחורית לכיוון הכניסה. חולפת על 
פני "חדר המשחקים". בארץ ישראל אין חדר כזה. אולי ארון 
משחקים. אולי מדף... בדמיוני עולה תמונה של כארבעים 
במעגל  לקיר,  מקיר  הפרוש  השטיח  על  יושבים  ילדים 
של  הקייטנה  שלנו,  הקייטנה  משתתפי  כל  בין  היכרות 
לא הגיע? הרישום עצמו ארך כחודש.  מי  זר-חן.  משפחת 
הקיץ הזה הייתה לנו אטרקציה מיוחדת – זוג שפנים רכים 
לליטוף.  במעגל  לשני  מאחד  העבירו  שהילדים  ונעימים 
או עם פאזל של  ישבו מסביב עם משחקי קופסא  אחרים 

ארבעת אלפים חלקים...

נוכח  עצוב  הוא  גם  וחשוך,  ריק  כעת  היה  המשחקים  חדר 
הפרידה.

אם לא הדפיקה הפתאומית, הייתי ממשיכה לתהות סביבי 

במזוודות,  ארוזים  שלמים  חיים   –
קרוב  של  חיים  ושקיות...  תיקים 

לשלושים שנה בארצות הברית.

מתוך  שכזו,  שקטה  לילה  בשעת 
אני  והריקנות,  הבדידות  החושך, 

ניגשת לפתוח.

ליבהוף,  קתי  גב'  ניצבת  בפתח 
חברה יקרה, תמיד מעודדת בשעת 
דווקא  שמחה.  מתמלאת  אני  צרה. 
עכשיו, כשאני מתנתקת, מתרחקת, 
ממישהו  חיים,  אות  יש  אז  דווקא 
לא  עדיין  ממנו.  לו  אכפת  שעוד 

נשכחנו לגמרי...

כזו  בשעה  מגיעה  שאני  "סליחה 
בקולה  קתי  מתנצלת  מאוחרת", 
"ידעתי  האוהב.  ובחיוכה  הרועד 
ישנה,  אינך  הטיסה  לפני  שלילה 
תיק- לך  הבאתי  אורזת.  אף  ואולי 
בו  תמצאי  אולי  לטיסה,  מתנה  יד 

שימוש". 

התאים  החום  התיק  לא?  למה 
שלי,  האישית  החומה  למזוודה 
להרגשת  יותר  אף  התאים  והרעיון 
זקוקה.  הייתי  שלה  האכפתיות 
ארוז.  ריק,  הבית  כל  ראי,  "בואי, 
יישאר  הוא  יארוז.  בעלי  השאר  את 
יטפל  עניינים',  'לסגור  בינתיים 
מה  את  וישלח  הבית  במכירת 
של  מטען  דרך  במכולה  שנשאר 
במשך  שאספנו  מה  כל  אונייה. 
השנים ישוט בלב ים... מי יודע איך 

יגיע..."

"כל כך הרבה מזוודות? איך נותנים 
קתי  סחורה?"  כזו  להעביר  לכם 
חדר  למול  פה  פעורת  עומדת 
המשרד, שהפך בין-חודש למחסן...

"זה לא הרבה, קתי. בינתיים לקחנו 
אנחנו  להתחלה.  שצריך  מה  רק 
ילדים.  ושבעה  אני  נוסעים.  שמונה 
מחכה  שם,  כבר  הבכור  אליהו 
נוסע  לכל  מאפשרים  על'  'אל  לנו. 
שעושה 'עלייה' - לקחת עימו שלוש 
ותיק  למטוס,  עלייה  תיק  מזוודות, 
אישי. זה יוצא חמישה פריטים לכל 
בסך  פריטים  ארבעים  כלומר  אחד, 
הכל... כל אחד מהילדים קיבל ממני 
לארוז  גדול  )קיטבג(  'האנדבג'  תיק 

שלו,  האישית  השמיכה  את  בו 
שלו  האישיים  והחפצים  הכרית, 
בכיס  כאן  רואה?  את  מהמגירה. 
החיצוני של התיק שמתי פתק עם 
שם לכל ילד, כך כשנגיע - כל אחד 
מבלי  שלו  התיק  את  לקחת  יוכל 

לפתוח את התיק".

להפליא",  מאורגנת  את  "תמיד 
אומרת קתי, "אם אני הייתי צריכה 
לעזוב - לא הייתי מסוגלת להחליט 

מה לקחת ומה להשאיר".

כלום.  לקחת  לא  לנו  יעץ  "מישהו 
להתחיל הכל מהתחלה. זה הכי קל, 
אבל בכל זאת ישנם דברים שעליהם 
אי אפשר לוותר – אלבומים, ספרים 
שאספנו במשך השנים. אין ברירה, 
כאן  מכולה.  להזמין  חייבים  היינו 
למטבח",  שצריך  מה  כל  ארזתי 
אותו  התיקים  אחד  על  הצבעתי 

כנראה אחפש מיד כשנגיע... 

לעשות  רוצה  אני  מה  יודעת  "את 
בדמיוני  כשנגיע...  ראשון  דבר 
לכן  לאליהו,  חביתה  אכין  כל  קודם 
את  לבדוק  וכלי  מחבת,  שם  שמתי 
הביצה... גם סיר לאורז, כמה כפות, 

וכמה צלחות חד פעמיות..." 

לפני  לעזוב,  ההחלטה  מאז 
לסגור  התחלנו  פשוט  חודשיים, 
בתיקים האלו כל מה שאפשר, והכל 
נשלח לחדר המשרד... עוד תיק, עוד 
מזוודה, נערמו זה על גבי זה ומילאו 
מבט  מקום.  אפס  עד  שלם  משרד 
המחיש  הבית  של  הזה  החלק  אל 
שהתחיל  השינוי  גודל  את  לילדים 

למחרת אותו הלילה...

ונפרדנו  מעט,  פטפטנו  ואני  קתי 
מתישהו,  שוב,  להיפגש  בתקווה 
אותך  אעכב  "לא  הקודש.  בארץ 
אתכם  לברך  רוצה  רק  אני  עוד. 
דשמיא  סייעתא  הרבה  שתצליחו. 
ו...  טובה!  נסיעה  הקודש.  בארץ 
אה! כמעט שכחתי. רציתי לספר לך 
הליטאיות  הנשים  ציבור  שאנחנו, 
בלוס  יהודי  )אזור  הוואלי  של 
השיעורים  את  ממשיכות  אנג'לס( 
בשבוע  פעם  להיפגש  קבענו  שלך. 
ולקרוא מתוך ספר הלכות צניעות... 

החלל  את  למלא  חייבות  אנחנו 
שנוצר כשלא תהיי כאן עכשיו... "

מסרתי  שנה  עשרה  חמש  במשך 
שלום  בנושא  בקהילה,  שיעורים 
ופרשת  צניעות,  ילדים,  חינוך  בית, 
לדרוש  הוזמנתי  לעיתים  השבוע. 
בית,  חנוכת  בת-מצוה,  בערבי 
שונים;  ואירועים  חלה  הפרשות 
מהן  אחת  שבכל  סדנאות  וערכתי 
לא  והן  נשים.  מאה  מעל  השתתפו 
הרצף.  את  מפסיקות  לא  שוכחות, 

ברוך ה'.

נשארתי  ואני  עזבה  כבר  קתי 
ניצבת בכניסה, מביטה אל השמים 
וחולמת. לוס אנג'לס, עיר הכוכבים. 
עכשיו  לי  מנופפים  אחרים  כוכבים 
בפעם  שאראה  כוכבים  לשלום... 

האחרונה.

אנג'לס  בלוס  ישראלים  הרבה 
היום,  בבוא  לארץ  לעלות  חולמים 
כולם מתגעגעים למשפחות שלהם. 
ויודעים ש"שם" באמת הבית שלנו. 
ועמוק  חזק  נטועות  רגליהם  אבל 
להם  וקשה  קליפורניה  באדמת 

לעקור אותן.

וקפצנו  רגליים  שתי  עקרנו  אנחנו 
מעבר  מדי.  גדולה  גדולה.  קפיצה 
של  השני  לקצה  ויבשות.  לימים 

כדור הארץ, ונחתנו בבני ברק.

כן, קפיצה גדולה מדי. ע נ ק י ת!

והחסידות.  התורה  עיר  ברק.  בני 
להיות  הולך  הכל  מציפים.  זיכרונות 
אוהבים,  שאנחנו  הפיג'מות  זמין, 
"מלכות  של  הקדושה  תשמישי 
"משכן  של  הציציות  וקסברגר", 
לילדים.  הספרים  חנויות  התכלת", 
אצל  מזמינים  תמיד  שהיינו  מה  כל 
כל מי שטס לארץ – הכל הולך להיות 
כסף.  של  מגש  על  לפנינו  מוגש 
במרחק דקות הליכה. לא יחסר לנו 
לרחוב  קופצים  משהו?  צריך  כלום. 

רבי עקיבא וזה שם. איזה כיף! 

הקדושה,   – הישיבות  ועולם 
השמחה, הילדים ודאי יפרחו.

ומה איתי? האם יקבלו אותי? האם 
יחשיבו אותי למוזרה ושונה? ימים 

המסע 
מלוס אנג'לס 

לבני ברק

גלית זר-חן
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יגידו...

את  שגידלה  סבתא  בלי  נחיה  ואיך 
כל הילדים? וסבא שפינק אותנו כל 
כך. איך אנחנו עושים להם את זה? 
כואב.  כמה  מהם.  חלק  גם  לוקחים 
אצלינו בבית נפגשו כולם בשבתות 
אליה  לקחה  גיסתי  נטאלי  ובחגים. 
את מגש הנרות שלי, ואת הספרייה 
רוצה  היא  זה.  מגש  הנחתי  עליה 
אותה  על  שבת  נרות  להדליק 

ספרייה ולהיזכר בי בכל ליל שבת. 

בין הטיפול בילדים שעדיין זקוקים 
לבין  הבוקר,  בהתארגנות  לעזרה 
לספק  שחייבים  הבוקר  ארוחת 
להם לפחות למספר השעות הבאות 
המטוס,  במושב  שיתמקמו  עד 
שאלות  אחרונות,  אריזות  לבין 
הזה  הפריט  איפה   – ומשם  מכאן 
והזה? אל תשכחי את זה... מה עם 
דמעות  מוחים   – לזה  זה  ובין  זה... 
שכנים  משפחה,  בני  של  אחרונות 
וחברים שבאו להיפרד ממשפחתנו 

בבוקר הטיסה.

שמלוות  מכוניות  עשר  של  שיירה 
עוצרת  התעופה  לשדה  אותנו 
בכניסה לנמל כדי לפרוק את המטען. 
 - לתהליך  שותפה  המשפחה  כל 
תמיד  כמו  ובהתלהבות,  בקצב 
המרץ  במלוא  עוזרים  אחראיים, 
כשאנחנו זקוקים לעזרה... מוציאים 
על  מעמיסים  המטען,  מתא  הכל 
העסק  על  שומרים  הילדים  עגלות. 

וגם אחד על השני.

שאלות,  ביטחונית,  בדיקה  לאחר 
פעולות  ושאר  הצלחה,  איחולי 
הלאה  אותי  לשחרר  כדי  הנדרשות 
שבו  לשטח  מגיעים  אנחנו  לחיים, 
נפרדים. בתחתית המדרגות הנעות. 
למשפחה  נותנים  לא  כבר  משם 
צביטה  עצמם.  לנוסעים  רק  לעבור. 

בלב...

למיניהם.  "נפרדים"  הרבה  שם  יש 
לשליחות  נוסע  ממנו  שאחד  זוג 
מסוימת, מבקרים החוזרים למקום 
מוצאם, מטיילים שעוד יחזרו לכאן. 

אבל אנחנו סוג אחר של נוסעים.

ואוהבת  חמה  משפחה  אנחנו 

כאן,  שרוצה  חצי  לוותר.  שנאלצת 
וחצי שרוצה לשם. לב אחד שנחצה 
האוקיינוס.  של  שונים  קצוות  לשני 
צריך  והדמעות  מהחיבוקים  גם 

להיפרד. אין ברירה. עושים זאת.

אני פורשת כנפיים ועפה. המדרגות 
חזקה  דחיפה  לי  נותנות  הנעות 
אם  גם  לעברי:  צוחקות  הן  קדימה. 
אי  כבר  עכשיו   – לעצור  רוצה  את 
בכיוון  זורם  הכל  עכשיו  אפשר, 
את  מוצאת  דווקא  אני  אבל  הזה...  
עצמי מביטה לכיוון השני... למטה... 
את  עוזבת  שאני  על  אשמה  רגשי 
עם  שם  עמדה  גיסתי  נטאלי  כולם. 
אותה.  ראיתי  בכתה.  היא  ערן.  אחי 
אמא  לשלום.  נופפו  ואבא  אמא  גם 
איבריה  רמ"ח  כל  בכתה,  רק  לא 

ושס"ה גידיה בכו איתה!  

זה  איך  יתכן?  איך  בכיתי.  לא  אני 
טבעי  היה  לבכות?  הצלחתי  שלא 
הדמעה,  את  כאן  לתאר  מצידי 
העין,  בקצה  מופיעה  כלל  שבדרך 
לחלוחית זעירה שצצה שם וכמעיין 
חושפת  החוצה,  פורצת  המתגבר 
לא,  אבל  ליבי.  במעמקי  הצפון  את 
לא הייתה דמעה כזו. יבשו הדמעות. 
כמו מדבר יבש, אבל כזה שחריצים 
את  היבשה  באדמתו  מטביעים 
וחדים,  עמוקים  חריצים  חותמם. 
באדמה יבשה שאין בה סימן חיים, 

אפילו לא טיפת מים אחת.

אני חושבת שדמעות נוצרות כאשר 
יש בלב תקווה. כשיש למה לצפות, 
בקצה  אור  כשיש  לקוות.  למה 
מרשים  הרגשות  אז  המנהרה, 
עול  לפרוק  החוצה,  לפרוץ  לעצמם 
כי  להירגע.  ואז  הכואב,  הלב  מעל 
יגיע,  והוא  פתרון  שיש  כשיודעים 
איזושהי  להראות  צריך  הכאב  ורק 
הדמעות.  נוצרות  אז   – נוכחות 
את  לו  לתת  הכאב,  את  להמחיש 

הנוכחות שביקש.

חסר  כשהכאב  תקווה,  כשאין  אבל 
יודעת  אני  בתוכי  כשעמוק  אונים, 
פתרון,  יהיה  ולא  אין  הזה  שלמצב 
להילחם  ולכאוב,  להמשיך  מלבד 
בשוק,  כשהגוף  הלאה;  ולהמשיך 
בהלם, והכאב לא יעזור, ושום דמעה 

לא תעזור - אז הכאב הוא כמו אותו 
הכואב,  בלב  הקשה,  באדמה  חריץ 
מים  טיפת  ללא  תקווה,  שום  ללא 
והאדישות  הדמעות!  יבשו  חיים. 

תפסה את מקומן...

תפס  איתו.  וליבי  נחת,  המטוס 
תאוצה על הקרקע, תוך כדי מחיאות 
נוסעי  של  הסוערות  הכפיים 
והרמקול  למיניהם,  ה"נפרדים" 
עד  לשבת  להישאר  "נא  המבשר 
שהמטוס ייעצר. ו... תודה שטסתם 

אל-על!"

לדפיקות  בניגוד  שהמטוס,  אלא 
אצלי  עצר...  דבר  של  בסופו  ליבי, 
בכל   - פועם  הלב  עצר.  לא  כלום 
יותר. בום!  רגע ורגע שעובר - חזק 
לי  בום! בום! אני רועדת. מי מחכה 
מכוניות?  עשר  של  שיירה  בחוץ? 
חברה?  אחות?  אח?  אבא?  אמא? 

לאן פניי מועדות? אינני יודעת.

אל  לעוף  ולעוף!  כנפיים  לפרוש 
הבלתי ידוע...

שבט תרנ"ב

בתים,  אותם  אינם  הבתים  עיירה,  אותה  אינה  העיירה 
שונה  הוא  גם  הציפורים  וציוץ  כמקודם  ירוק  אינו  הדשא 
מתמיד. דרכי וולוז'ין אבלות. הישיבה המעטירה על עשרות 
תלמידיה ושעות התורה הרבות - נסגרה על מנעול ובריח. 
והלילה  היום  שעות  בכל  התורה  קולות  נשמעים  לא  שוב 
לא  שוב  הישיבות";  "אם  לכינוי  ביושר  שזכתה  בישיבה 
נראים בחורי ישיבה חינניים בשביל המוביל לבניין כשגמרא 

בידם ופיותיהם מלמלים סוגיות.

את  לסגור  ציוו  הרבנים  כולם.  רגשו  שלישי,  בית  חורבן 
המשכילים  ללמוד.  מי  עם  יהיה  לא  שכבר  תחת  הישיבה 
רואי  והרבנים  חול,  לימודי  של  שעות  שם  להחדיר  דרשו 
הרע  היצר  של  דרכו  חול,  של  שעות  שתי  פסקו:  הנולד 
להרחיבן, עד שיוותרו רק שתי שעות של קודש. ר' יוסף דב 
סולובייצ'יק קרא בחרדת קודש צו סגירה, ויגון כבד ירד על 

עיירת וולוז'ין הדגולה.

אדר תרנ"ב

העגלה  בעל  בעייפות.  התשושות  רגליה  את  גוררת  פרלה 
ומלאת הביצות שבו  להגיע לסמטה הצדדית  יכול היה  לא 
היא גרה. הוריד אותה ברחוב הראשי, וכך, ברגליים פצועות, 
פעמיה  שמה  התרגשות,  הומה  ובלב  נשלט  בלתי  ברעד 
ניתנות  הלב,  בתוך  רוקדות  המילים  שלה!!!  לבית  לבית. 
למישוש. כבר שנה שלמה לא ראתה את הבית ואת קירותיו 
יענקלע  דוד,  מאמי,  טאטי,  את  השבור.  גגו  את  הדולפים, 
במדויק  להורים  הודיעה  לא  מתגעגעת.  שהיא  כמה  אוי   –
היה  המברק  לאכזבות.  לגרום  רצתה  לא  בואה,  מועד  את 

מתומצת. גמרתי עם טיפולים, בקרוב אגיע, פרלה.

ובדידות  סבל  של  חודשים  שלושה  עוד  היה  הזה  ה'קרוב' 
גרמניה  החלמה.  בשלבי  רגל  עם  מתישות  ונסיעות  קשה, 
מאנשי  שונים  כך  כל  בה  האנשים  פיזית.  רק  ולא  רחוקה, 
וולוז'ין! שם, היכן שרגלה מצאה מזור, נסדקה לה החומה 

שוולוז'ין שמרה סביבה. 

פרלה מסתכלת סביב: שעת ערב שקטה, מעטים האנשים 
היוצאים לרחוב, אבל פה, בסוף הרחוב נמצא הבית שלה! 
הלב  פסיעה,  פסיעה,  לשם.  עד  להגיע  מסוגלת  אינה  היא 
משתולל בפראות. היא ניצבת ליד הדלת, מקולפת ושרוטה 

כמו שהייתה.

ילד  טוק.  טוק  טוק  יד.  שולחת  היא  על-אנושיים  בכוחות 
חינני, טוהר פנים, פאות פחם, עיניים שחורות. עומד בדלת, 

מתבונן בה. וועמען זוכסטו? הוא שואל בתמימות.

בתוך  לכרבל  אותו,  לחבק  נכונה  צורחת,  היא  יענקלה!!! 
חיקה. כמה הוא גדל! אבל הוא לא מכיר אותה, בורח לבית. 

ובמקומו מתקרבים לדלת...

נושקת  אמא  שליטה.  בלי  זולגות  דמעותיה  מאמי!  טאטי! 
לך! לא  עיניה מצטעפות. פרלה שלי, כל כך חיכיתי  אותה, 

ידענו מתי תגיעי. כל כך התגעגענו.

פרישת כנף

חיה רוטנברג
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עומק  עד  נרגש  בצד,  הוא  גם  אבא 
נשמתו. את פה! דאגנו לך כל הזמן, 
רצינו כל כך להתאחד, אין לך מושג 

עד כמה.

זאת  ליענקלע:  דוד  מסביר  ובצד 
לגרמניה,  שנסעה  שלנו,  פרלה 
זוכר? הרגל שלה נפצעה והיא נסעה 

רחוק רחוק. עכשיו היא חזרה.

בת  אמא,  אבא,  פנימה,  כושלים 
מהנסיעה,  מותשת  היא  בנים.  ושני 
היא  מהחמימות.  שיכורה  היא 
בגרמניה.  הייתה  שנה  מבולבלת. 
אתם  מאמי,  טאטי,  שלמה.  שנה 
אפשר  כמה  שנה?  זו  מה  יודעים 
אנשים,  להכיר  זה?  בזמן  להספיק 
זה  דעות.  לשמוע  במקומות,  לבקר 
מחלחל, זה מטייל בראש וזה אצלי. 
שמחתם  כך  שכל  שלכם,  פרלה 
שחזרה, שלמה בגוף אחרי התאונה 
הנוראה, אבל לא יודעת בעצמה אם 

גם שלווה בנפש.

מחר  מיטה,  צריכה  היא  עכשיו 
תחשוב. איזו מילה מרגיזה זו, מחר.

----

הולכות  ראשונות  שמש  קרני 
פרלה  לחלון.  מבעד  ומבצבצות 
היא.  היכן  לקלוט  מנסה  ממצמצת, 
לא וילון ירוק של בית חולים, גם לא 
הבית של לוסי. היא נזכרת פתאום, 

זה הבית שלה, האהוב והמוכר.

היא קופצת מהמיטה, נוטלת ידיים 
מחכה  אמא  להתלבש.  ומוכנה 
בפרימוס  מים  מרתיחה  כבר,  לה 
שותה  פרלה  תה.  כוס  לה  ומגישה 
זמן  כמה  אמא.  של  תה  באיטיות. 
מחייכת  אמא  לה!  היה  לא  כבר 
היום?  לטייל  לצאת  "רוצה  אליה. 
לא  רב  שזמן  העיירה  את  לפגוש 

ראית?"

כבר  רוצה. הצמה שלה  בטח שהיא 
אפשר  קשורים.  והשרוכים  קלועה 
את  מקדם  קריר  רוח  משב  לצאת. 
מהדקת  פרלה  בצאתן,  השתיים 
בשקט,  אמא  אחרי  הולכת  מעיל, 

נושמת נופים.

גרינהויז.  האלמנה  של  הבית  פה 

לעקלך  לה  מביאה  הייתה  תמיד 
כוח  לה  ואין  לפורים,  לעקאך? 
גרינהויז  גב'  האם  אמא  את  לשאול 
אבא  בו  השוהל  פה  חיה.  עדיין 

מתפלל ופה, פה הישיבה.

הישיבה!

פרלה נעצרת. שעות היא עמדה פה. 
התורה  מקולות  מוקסמת  שעות. 
טווה  בחלל,  ומתפשטים  העולים 
חלומות מאושרים על בית של תורה 
הבניין  וכעת  בחור.  וולוז'ינער  עם 
מתוכו,  בוקע  אינו  קול  שום  דומם. 
באופק.  נראה  אינו  בחור  שום 
הישיבה?"  על  מסתכלת  "את 
מיתרי  עצוב.  בקול  שואלת  אמא 
לפני  נסגרה  "הישיבה  בוכים.  הלב 

חודש".

אבל למה?

לך".  אסביר  בדרך,  נמשיך  "בואי 
נשכרת  פרלה  לאט,  צועדת  אמא 
עד  הגיעו  "המשכילים  אחריה. 
עירבו  הם  שקטו.  לא  והם  לפה 
שעתיים  ודרשו  השלטונות  את 
סגירה  או  בישיבה  חול  לימודי  של 
מוחלטת. הרבנים דנו לכאן או לכאן, 
ולבסוף קם ר' יוסף דב סולובייצ'יק 
"אמנם  הצהיר:  בעיניו  וכשדמעות 
כדי  התורה  את  פיקדון  קיבלנו 
למסור אותה לדור הבא. אם אפשר 
הדרך  לפי  ישיבות  לקיים  לנו 
המסורה בידינו מאבותינו - חייבים 
האחריות  אין   - אחרת  לקיימן,  אנו 
התורה  נותן  יבוא  עלינו.  מוטלת 
מילה  כל  תורתו".  לקיום  וידאג 

שותתת דם, כאב ואובדן.

אבל למה? הצעקה בוקעת מגרונה 
הרי  השסועה.  נפשה  ממעמקי 
שעתיים  רק  הכריחו  המשכילים 
יתר  וכל  שעתיים!  חול,  לימודי  של 
עם  מה  לקודש.  מוקדשות  השעות 
היו  שהבחורים  השעות  אותן  כל 
וקול  בהן,  וללמוד  לשבת  יכולים 
התורה היה הולך ומתפשט בהיכל? 
שהיו  הבחורים  אותם  כל  עם  מה 
של  בעולמה  ספונים  לשבת  יכולים 
תורה, ועתה נזרקו ממקור חיותם? 

למה לסגור ישיבה?

אבן  על  לשבת  עליה  מצווה  אמא 
היא  גם  מתיישבת  בפינה,  שניצבה 
של  החודרות  עיניה  לתוך  ומביטה 
חיים  החפץ  מה  יודעת  "את  פרלה. 
מנהיגים  היו  שאם  כך?  על  אמר 
היו  חול,  של  שעות  שתי  בישיבה 
של  שעות  שתי  רק  בסוף  נשארות 
הרע.  היצר  של  דרכו  כך  כי  קודש. 
אבל מכיוון שהחליטו לעמוד כעמוד 
ולא להתפשר כלל, מצאה לה  ברזל 
במקומות  ושבילים  נתיבים  התורה 
רק  מעבירים  תורה  כי  אחרים. 
יקירתי?"  מבינה,  את  בטהרתה! 
תקיף.  אך  רך  בקול  מדברת  אמא 
לפרוש  דווקא  צריך  "לפעמים 
רוח  לחיי  להגיע  כדי  ולנדוד,  כנף 

אמיתיים".

---

פרלה

רק  בשלווה.  שנתם  את  נמים  כולם 
לעפעפיי.  תנומה  מוצאת  איני  אני 
רק  שיש  כמו  ומפנקת  רכה  המיטה 

בבית, אבל אני לא מוצאת מנוחה.

התאונה,  לפני  המבול,  לפני  פעם, 
כמוסות,  תקוות  חלומות,  לי  היו 
באמת  רציתי,  גבוהות.  שאיפות 
שרציתי, בכל מאודי רציתי בית של 
תורה אמיתי, של חיי נצח, של חיים 

מתוקים בזה ובבא.

הישיבה,  ליד  שעברתי  אימת  כל 
ניצת בי הלפיד, הבעיר את נשמתי. 
להקים  אפשר  מוולוז'ין  בחור  עם 
היכן  כאן,  שואפת.  שאת  כמו  בית 
 - לרגע  נודם  אינו  התורה  שקול 
נמצא האושר שאת מחפשת. לילות 
וילונות.  לתפירת  הקדשתי  ארוכים 
שצברתי  והכסף  אותם  מכרתי 
בקופסא  הצטבר  לפרוטה  פרוטה 
לזכייה  לרגע,  מחכה  הנדן.  החומה. 

הגדולה.

רגל  ואיתה  התאונה,  הגיעה  ואז 
שם  גרמניה.  היה  הפתרון  שסועה. 
הרופאים  עם  הגדול,  החולים  בבית 
רגלה.  את  לרפא  יוכלו  המומחים, 

יעצו ידידים ומשפחה.

אבא  כסף.  היה  לא  ואמא  לאבא 
שניהם  כובסת.  אמא  מלמד, 

ואינם  עובדים קשה ביגיעת כפיהם 
מצלצלות.  במטבעות  משופעים 
אבא  ויקרה.  ארוכה  לגרמניה  הדרך 
את  בשבילי  ורצו  ויתרו  לא  ואמא 
אלי  ניגשה  אחד  ויום  ביותר,  הטוב 
נוסעת  את  הבא  "בשבוע  אמא. 
את  השיגו  ואמא  אבא  לגרמניה". 
רק  אבל  לנסיעה,  הדרוש  הסכום 

בשבילי. הם נשארים בבית.

צעירה,  נערה  לדרך,  יצאתי  וככה 
והגדולה  הרחוקה  לגרמניה  צולעת, 
לבד.  לבד.  ולתרופות.  לטיפולים 
דוד,  בלי  אמא  בלי  אבא  בלי  לבד. 
הרכבת  בתחנת  ירדתי  יענקלע.  בלי 
לאן  יודעת  לא  בעיניי.  כשדמעות 
היחיד  הדבר  ללכת.  היכן  לפנות, 
הרכבת  על  לעלות  היה  שרציתי 
לוולוז'ין,  הנגדי  בכיוון  ולהפליג 

לטאטי ולמאמי.

חלשה  ההומה,  ברציף  עמדתי  כך 
וסחוטה, כשהדמעות מרטיבות את 
ופתאום משום  שמלתי המלוכלכת, 
מקום צצה לצידי נערה, נראתה בגיל 
זהה לשלי. גבוהה ותמירה, שמלתה 
וראשה  ומגוהצת,  צבעונית  הייתה 
"את  משונה.  תסרוקת  במין  אסוף 

פרלה?" פנתה אלי בקול נעים.

עניתי ב'כן' חלש. "בואי, מחכים לך. 
שלך.  דודה  בת  מרגרטן,  לוסי  אני 
ריבונו של  יוסל".  נכדה של פעטער 
עולם, כך נראית נכדה של דוד יוסל 

הצדיק?

היא נטלה את המזוודה ואני הלכתי 
היא  כמוני.  נראית  לא  היא  אחריה. 
דמתה יותר לגיטה מוולוז'ין, שכולם 
לא  בביתם  כי  ממנה  התרחקו 
לתפוס  רציתי  כשרות.  על  הקפידו 
לרוץ;  לרוץ,  ולרוץ,  המזוודה  את 
אבל לא יכולתי. הייתי עם רגל שלא 

צייתה לי, ונערה שפיה נטף צוף.

כך  וכל  חלשה  כך  כל  הייתי  ואני 
רציתם  מה  מאמי!  טאטי!  בודדה. 
שמשפחת  ידעתם  לא  שאעשה? 
ההשכלה.  ברשת  נתפסו  מרגרטן 
אותי  שולחים  הייתם  לא  אחרת 
מישהו  צריכה  הייתי  אבל  לשם! 
החולים,  לבית  אותי  שילווה 

את  יחבוש  פצע,  על  רטייה  יניח 
והם  לי.  היה  אותם  ורק  הגעגועים. 
הייתה  ולוסי  נחמדים  כאלה  היו 
שלמה  שנה  שלי.  הטובה  החברה 
ולחילופין אצלה.  גרתי בבית חולים 
את  השירים,  את  שמעתי  שנה 
האידיאולוגיות  את  הסיסמאות, 

שמאחורי.

לא  למפגשים.  אותי  משכה  לוסי 
לא  מאמי!  טאטי!  לסרב.  יכולתי 
אלי,  נאמנות  כך  כל  היו  הן  יכולתי. 
ואני אסרב? הגעתי הנה רק לביקור 
אותי  רשמה  כבר  לוסי  בעצם.  קצר 
אמרתי  איתה.  יחד  לאוניברסיטה 
ומאמי  לטאטי  שלום  אגיד  רק  לה, 

שלי ולוולוז'ין, ואחזור אלייך.

קורץ  הזה  העולם  לי.  מחכה  לוסי 
אחד  חודש  פה  להיות  תכננתי  לי. 

ולחזור...

אבל היום הלכתי לטייל וראיתי את 
הישיבה, ומשהו החל לקפוץ בליבי. 
לי  להגיד  רוצים  הנדן!  שלי.  החלום 
מאוחר מידי. אני כבר לא פרלה של 
גרמניה.  כבר פרלה של  וולוז'ין. אני 
פרלה אחרת. החלומות שלי אחרים, 
וגם הרצונות. גרמניה השפיעה עלי. 
לוולוז'ין,  שלום  אמרתי  כבר  בליבי 
לבחור שעתיד היה להיות לי לחתן, 

ועתה...

שהישיבה  אמא  אמרה  אז  אבל 
שישיבה  ידעתי  תמיד  נסגרה. 
איך  שיש.  קדוש  הכי  הדבר  היא 
וסוגרים  אחריות  לוקחים  רבנים 
חיים  החפץ  אבל  תורה?  מקום 
אש  בלהבת  קודש,  בחרדת  צעק 
סוגרים  כן,  קיומה.  זהו  שביטולה 
מקום תורה! סוגרים ישיבה! בשביל 

שלא תשתכח תורה מישראל...

החלום  לי,  יהיה  לא  כבר  וולוז'ינער 
אני  אבל  הרוח,  אדי  עם  התמוסס 
מראדין,  בחור  אחר.  אותו  ארקום 
תורה  של  ובית  סלבודקא  מיר, 
המשפחה  ראש  רק  לא  שבו  אמיתי 
רוצה  האמא  גם  אלא  ולומד,  יושב 

לחיות חיים נעלים, מרוממים.

הרוח  אבל  מוולוז'ין,  כנף  פרשתי 
ולוסי  לעד.  אותי  ללוות  תמשיך 

תמשיך להמתין ברציף הרכבת...
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לימוד  של  הניגון  קול  יישמע  שבביתה  חלמה  היא  תמיד 
תורה שמתמזג עם צלילי פסנתר נעימים לאוזן. תמיד רצתה 

שילדיה ילמדו לנגן וינעימו את ביתם במנגינות קסומות.

העדינה,  מאישיותו  הוקסמה  היא  איתמר,  עם  כשנפגשה 
מיראת השמים שלו, ומרצונו - כמו רצונה - להקים בית של 
תורה ולשאוף כמה שיותר לעלות בדרגות העבודה והיראה. 

ואכן כעבור זמן מה הם חגגו את נישואיהם באושר.

על  לבעלה  תמר  שחה  החתונה  שלאחר  הארוחות  באחת 
תורה  וילמדו  חכמים  תלמידי  יהיו  שילדיה  הגדול:  חלומה 
אווירה  יחוש  ביתם  וכך  לנגן,  שידעו  זאת  ועם  במתיקות, 
מוזיקלית טהורה. בעודה מספרת בהתלהבות הרצינו פניו 
לא  מה  אותו  ושאלה  תמהה  לכך  לב  כששמה  איתמר.  של 

בסדר ומדוע התעננו פניו.

ובכלל  שילדינו  רוצה  לא  אני  "תמר,  נסער:  ענה,  איתמר 
יישמע קול של פסנתר כלשהו! איני חושב שזה   - בביתנו 
בכישרונם  להתגאות  לילדים  יגרום  סתם  וזה  מתאים, 
ופחות להקדיש את זמנם ללימוד התורה וללימודים בבית 

הספר", פסק.

תמר לא חשבה כמוהו, ובנוסף הייתה לה תחושה שלא זה 
שהיא  יותר  עמוקים  דברים  יש  אלא  לבעלה,  שמפריע  מה 
אינה יודעת. בגבורה היא החליטה שתניח לחלומה, תכבוש 

את רצונה שילדיה ינגנו - ופשוט תמשיך הלאה.

להם  והיו  שגדלו  מתוקים  בילדים  הבית  כשנמלא  אבל 
משאלות משלהם, הבינה תמר שזה יותר קשה משחשבה. 
אליה  שניגש  אבישי  בנה  היה  זאת  להבין  לה  שגרם  מי 
בבקשה ללמוד לנגן בפסנתר. תמר לא ידעה מה לענות לו. 
מצד אחד היא שמחה שבנה ירש ממנה את הרצון והכמיהה 

לנגינה, ומנגד - הצטערה, כי ידעה שבעלה לא יסכים לכך.

אבל אז גמרה בליבה החלטה: היא תדבר על כך עם איתמר 
ותנסה להבין אחת ולתמיד מה מונע אותו מכך. מדוע הוא 

מתנגד כל כך שינגנו בביתם בפסנתר.

עם  תמר  ישבה  ישנו,  הילדים  וכל  שקט  כשביתם  ובערב, 
איתמר לארוחת ערב. לאחר כמה רגעים של שתיקה, שאלה 
מונע  מה  ולתמיד:  אחת  להבין  רוצה  אני  "איתמר,  אותו: 
ינגנו בפסנתר?" איתמר  אותך? למה אתה מפחד שילדינו 
החוויר ואמר בקול שקט: "את צודקת. אני צריך לספר לך. 

כנראה הגיע הזמן". הוא נאנח והתחיל בסיפורו:

במשפחתנו מאוד אוהבים מוזיקה. זה נמצא בראש מעיינינו 
מגיל  כבר  המצוות.  וקיום  התורה  לימוד  לפני  לא  כמובן   -

צעיר מאד התחלתי ללמוד לנגן על פסנתר.

שעבר  כנף  פסנתר  הסלון  באמצע  מונח  היה  בביתנו 
במשפחתנו מדור לדור. אהבתי תמיד לנגן בו, ללא הפסקה. 
כדי  הכנסת  לבית  או  תורה  לתלמוד  שהלכתי  לפני  תמיד 
ללמוד - ישבתי וניגנתי מספר דקות, ואחר כך בזמן הלימוד 
דבר  שניגנתי,  הקסומות  המנגינות  באוזניי  הזדמזמו   -
שהוסיף לי כח ומרץ רב ללמוד. ומה גם שעם הנגינה הרגשתי 

ולרוב  יותר להקב"ה,  שאני מתחבר 
לב.  מרטטי  יהודיים  ניגונים  ניגנתי 
באחת  שאז  עשרה,  שש  גיל  עד 

השתנה הכול.

תאונה  עברתי  יודעת,  שאת  כמו 
החולים.  בבית  אושפזתי  שבגללה 
שנפגעו,  איבריי  כל  ניצלו  ה'  ברוך 
שאמנם  להוריי  הודיע  הרופא  אבל 
ולתפקד  בידי  הכול  לעשות  אוכל 
כרגיל - אך לנגן לא אוכל. כשסיפרו 
המום  הייתי  כך,  על  בעצב  הוריי  לי 
לא  שיותר  לעכל  מוכן  הייתי  ולא 

אוכל לנגן.

חזרתי  ממושך  שיקום  אחרי 
שמישהו  פעם  בכל  ומאז,  הביתה, 
נכנס  הייתי   - בפסנתר  ניגן  או  נגע 
לחדרי, מסתגר בו ואוטם את אוזניי 

עד שרעש הפסנתר נדם.

 - הפסנתר  ליד  עובר  כשהייתי 
הסתכלתי עליו בערגה ובגעגועים". 
איתמר.  של  לחייו  על  זלגו  דמעות 
"בסופו של דבר כשראו זאת הוריי, 
הפסנתר  את  להוציא  החליטו 
צער  לי  גורם  שזה  הבינו  כי  מהבית 
ופסק  מביתנו  הניגון  קול  נמוג  וכך 

לגמרי".

המומה  לסיפור,  הקשיבה  תמר 
של  הפציעה  על  ידעה  היא  כולה. 
בעלה בנערותו, אך על הפסנתר לא 
ואמרה:  בו  הביטה  היא  דבר.  ידעה 
אותך  אטריד  לא  יותר  "איתמר, 
בנושא זה. עכשיו כשאני מבינה, אני 
שפטתי  ואולי  שכעסתי  מצטערת 
אותך קצת. אבל יש לי בקשה. בוא 
את  למצוא  וננסה  מאמצים  נעשה 
כל הדרכים שיכולות להחזיר לך את 

היכולת לנגן".

"את  ואמר:  בעצב  חייך  איתמר 
מצאנו  לא  ניסינו?  שלא  חושבת 
"בסדר",  זאת!"  לרפא  דרך  שום 
אמרה תמר, "אבל אני רוצה לנסות 
אמרה  איתמר",  בבקשה  שוב. 

בתחינה.

איתמר הנהן בראשו באיטיות וחייך.

כעבור שנה:

נשמעה  ואיתמר  תמר  של  בביתם 

עליזה.  הולדת"  יום  "היום  שירת 
והילדים  שררה  שמחה  אווירה 
סביב  ורקדו  קיפצו  החמודים 
הולדתו.  יום  את  שחגג  אביהם 
דרמטי:  בקול  תמר  קראה  ולפתע 
"וכעת הגיע העת להביא לאבא את 

המתנה!"

בראשיהם  הנהנו  הילדים 
המשיכה  ואימא  בהתלהבות, 
יודעים,  שכולנו  "כפי  ואמרה: 
רופא  ה'  ברוך  מצאנו  לאחרונה 
שירפא את ידיו של אבא ויחזיר להן 
את היכולת לנגן. ועכשיו סיימנו את 
יכול  שוב  ואבא  הטיפולים  סדרת 

לנגן! ולכן המתנה שלנו היא...

אם  ביחד  הילדים  הסירו  ובאיטיות 
עיני  ולמול  השחור,  הבד  את  אימם 

כולם נגלה פסנתר הכנף של אבא.

פסנתר כנף

אביגיל קייקוב



7677

כמה רגעים חשובים נמחקו לי מהמוח. אני נעצרת. מהדקת 
אחיזה בידה הרזה של ליבי, ומביטה באישה שנצבת מולי 

ומצהירה ששמה הוא חני ולי זה לא אומר דבר.

בינינו.  עומדת  שתיקה  בכלל?  אם  מכירות,  אנחנו  ממתי 
אני סוקרת את דמותה מכף רגל עד ראש. מבחינה במבטה 
הננעץ בקרקע. מה מעניין שם כל כך, אם יורשה לי לשאול? 

בתנוחה זו היא דבקה בגרסה: "שמי חני ואני מכירה אותך". 
ואני  אצלך,  דווקא  היא  הטעות  ואולי  לא.  אני  מכירה.  אז 

אינני מי שאת מחפשת? 

"סליחה, אולי התבלבלנו. זאת אומרת התבלבלת - והגעת 
לחוי הלא נכונה?"  

"ַאת חוי?" היא שואלת ומבטה עדיין נעוץ באבן שלרגליה.

הנושאת  בעולם  היחידה  לא  שאני  מניחה  אני  אבל  "נכון. 
את השם הזה", חייכתי אליה ברכות. ’גברת נחמדת הלוואי 
בחוי   רגעים  כמה  מתחלפת  הייתי  הזמן,  כל  את  לי  והיה 
שאת מחפשת, ומשתפת פעולה לצורת העניין. אבל הבת 

שלי אינה יכולה לעמוד הרבה זמן. וגם אני, האמת...’

"אבל את עונה על כל הדרישות של מי שאני מחפשת".

"דרישות?" אני מביטה בעצמי, מה אני מסגירה שגורם לי 
אני  בעצם...  שאולי  או  כלום.  שום  דרישותיה?  על  לענות 

מחייכת לליבי.

מקולה,  התנדפה  המציאות  הרמן?"  מלכי  את  "ִהַּכרת 
צורבת. היא הגישה לי את העבר הכואב במגש עשוי כסף. 

האם היא יודעת באילו קלפים רגישים היא משחקת?

הילדה שלי,  על פצע שעודנו מדמם?  זורה  היא  כמה מלח 
אחת  בת  רק  היא  הקטנות.  בעיניה  בשתינו  מביטה  ליבי. 
בינינו.  הדממה  את  להרעיד  מצליחה  זאת  ובכל  עשרה, 
חייכתי אליה, באישוניה התכולים השתקפה תמונת ילדות 

כואבת. 

מציאות ודמיון היו שם, וחיים שלמים ביניהם.

_       _        _  

שנתיים קודם לכן.                                               

"אני לא מסוגלת ללכת שוב, מאמי. המבטים שלהן כואבים 
לי, אני לא אשמה".

לא  "אני  שליטה.  ללא  ליבי  של  מעיניה  יורדות  הדמעות 
המצוקה  בהם  רגעים  יש  אחרת..."  קצת  שאני  אשמה 
מדברת מגרונה, לעיתים אף צווחת. גורמת לי להזיל דמעה 
לחברות  תני  מיוחדת,  את  ליבי!  "לכי,  אחריה.  אחת  ועוד 

להכיר אותך".

אני מלטפת את כתפיה הרועדות. בסך הכול ילדה וכבר היא 
מבינה את המשמעות של השוני בחברה. כאבתי את השקר 
הזה ודחפתי אותה קדימה. "את לא מוכנה ללכת, ליבי? רק 

תנסי. בשביל מאמי, בסדר?" 

"אני לא מוכנה ושום דבר לא יגרום 
לי ללכת!" היא נעלה את דלת הבית 

והשליכה את המפתח לרצפה. 

דבקתי  סוד?"  לך  אגלה  "ואם 
בגרסתי וחייכתי.

עורפה  את  הפנתה  היא  "מה?" 
בקולה  אך  מתנגדת,  בתנועה 

שמעתי את הסקרנות.

"מלכי הרמן הבטיחה שהיא תבוא!" 
אמרתי והסתובבתי למטבח.

עלה  תקווה  של  זיק  "מלכי?!" 
בעדינות  התכופפה  היא  בעיניה. 

והרימה את המפתח.

"את  בחזרה.  אליה  הסתובבתי 
הולכת?"

וחייכה  אמרה  היא  "צולעת", 
 - בקביים  החזיקה  במתיקות. 

ויצאה.

 _       _        _

"הדרך הזאת הייתה ארוכה, מאמי. 
שכואבות  למלכי  התלוננתי  אני 
לא  וזה  שתקה.  היא  הרגליים,  לי 
שהיא רעה, נכון מאמי?! היא רוצה 

שאלמד ללכת, גם אם זה כואב".

בעיניה  הבטתי  ליבי",  "נכון, 
עשתה  היא  איך  מלכי,  הזורחות. 

זאת?

"מלכי לקחה לי את הקביים ודחפה 
היא  אבל  נפלתי.  קדימה,  אותי 
נופלים,  זה בחיים:  לי שככה  אמרה 
כואבים, בוכים - אך ממשיכים. ככה 

עד שהגענו לחוג במתנ"ס.

היא פרסה לי שטיח בדמיון והכניסה 
אותי פנימה. כל החברות היו סביבי, 
בשתיקה,  בי  הביטו  הם  בהתחלה 
את  הסיחה  מלכי  מאוד  מהר  אבל 
כל  טוב  טוב,  לי  היה  ופתאום  דעתן 

כך".

"את נהדרת, כל הכבוד לך!" סובבתי 
אותה בעדינות ולחצתי את ידיה. 

עלי  צחקה  טובי  יודעת,  "את 
שההליכה  אמרה  היא  בהתחלה, 

ככה  אלך  אני  ושתמיד  מוזרה  שלי 
עם המקלות האלו, אבל מלכי אמרה 

לי לא להתייחס".

פתחתי  מיוחדת!"  הזאת,  "מלכי 
חדשים  כוחות  עם  הדלת,  את 
שלי  המיוחדת  ליבי  עם  שוב  לצאת 
לרחוב. לשאת את המבטים, לענות 
אך  הניסיון,  הוא  קל  לא  לשואלים. 
בכנפיים  ולחוש  לחזות  מפעים 

עליהן אנו מורמות. קרוב אליך.

  _        _       _

לצאת  היום  מוכנה  אינה  ליבי 
אף  לראות  מוכנה  לא  מהחדר, 
בטלפון  עונה  אינה  מלכי  אחד. 
מהבוקר, ואין מי שייקח אותה לחוג 
איתי,   ללכת  לה  הצעתי  במתנ"ס. 
שאימהות  בטענה  סירבה  היא  אך 
רק  הן  הפעילות,  בכל  נשארות  לא 
צריכה  היא  הילדות.  את  מביאות 
המהלך,  בכל  בה  שתתמוך  מישהי 
לא רק תיקח ותחזיר. הבנתי אותה. 

החדר.  דלת  על  נקשתי  "ליבי!" 
"ליבי, את שומעת אותי?!"

שתיקה.

היום  שתלכי  מבקשת  מאמי  "ליבי, 
למועדונית, חבל שתפסידי!" 

בכי חלוש.

"ליבוש, תפתחי בבקשה את הדלת, 
אני רוצה להגיד לך סוד".

בכי מתגבר.

זה.  אחר  בזה  כשלו,  הניסיונות 
שום  לשמוע  מוכנה  הייתה  לא  היא 
אחר  או  כזה  שכנוע  וכל  סיפור, 
בצד  העקשנות  את  חיזק  מצידי 

שלה. 

לא  היא  שוב,  למלכי  התקשרתי 
ענתה. 

הייתה  מלכי  איך  לחשוב  ניסיתי 
מהחדר.  לצאת  לליבי  גורמת 
דיבורים?  אולי  הפתעות?  אולי 
שכנועים...? עשיתי כבר הכול! איך 
היא בכל זאת הצליחה תמיד לגרום 
לה לרצות למרות ועל אף? להתגבר, 

עכשיו  שלה???  ביכולות  להאמין 
היא גם לא עונה בטלפון, לכן אין מי 

שיענה לי על השאלות.

החוג.  את  היום  הפסידה  ליבי 
בשבילי  וגם  בשבילה.  התאכזבתי 
ללכת.  לה  לגרום  הצלחתי  שלא   -
משבצות  השנה:  לוח  על  הבטתי 
בתוכן  תוחמות  תאריכים  עם 
מלאי  עשייה,  מלאי  שלמים  ימים 

התמודדויות.

בחוג  הסיום  מסיבת  של  התאריך 
היום  את  ראיתי  מהלוח.  אלי  קרץ 
המיוחדת  המסיבה  את  הזה, 
שריגשה אותי כל שנה ושנה מחדש. 
חיות  כמה  הילדות.  של  ההווי 
ונתינה  ישראל  אהבת  שם!  הייתה 
בליבי  וקיוויתי  חייכתי.  אינסופית. 
כי  ליבי תשתתף במסיבה,  שהשנה 
נכון להיום תחושת ליבי בישרה את 

ההפך.

     _       _      _ 

בחזרה להווה.

"כן, הכרתי את מלכי הרמן", עניתי 
חלושות, מתנערת מזיכרונות העבר. 

היא  אלייך",  בקשר  צדקתי  "אז 
לתוך  בי  הביטה  הפעם  חייכה, 

העיניים.

"כן, צדקת בכל מילה. חיפשת אותי 
ואני כאן לפנייך", לחצתי את ידה.

"זה לא היה קל", היא התיישבה על 
ספסל שהיה בגינה. 

"אני חני הרמן, אמא של מלכי".

רעד  ברגע.  לי  התבהרה  התמונה 
הכירה  היא  איבריי.  על  השתלט 
אותה.  שהכרתי  ממה  יותר  אותי, 
שנתנה  מלכי  מלכי.  של  אמא  היא 
לה  החזירה  שלי,  לליבי  ליבה  את 
שהיא  ביום  אך  לעיניים,  האור  את 
שלי  ליבי  את  לקחה  היא   - נעלמה 
ואת האור שלה. ליבי לא השתתפה 
ודעכה  הלכה  היא  סיום,  במסיבת 

בחברה.

נלחמתי בשבילה, הקרבתי את חיי. 
אבל היא אינה אותה ליבי של אז.

כנף אחת 
בשבילך 

רחלי שרייבר
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מאוד  לך  קשה  שהיה  יודעת  "אני 
הסיפור עם ההיעלמות של מלכי..." 

היא פתחה.

הזה  שהסיפור  שתביני  רוצה  "אני 
לא היה קל גם עבורנו".

נזעקה  "למה היא הלכה?" השאלה 
ממעמקי נשמתי. שאלה שנגנזה לה 

אי-אז לפני שנתיים.

חלתה  מלכי  מרצון,  הלכה  לא  "היא 
בגופה  קיננה  המחלה  בלוקמיה. 
לא  כבר  היא  חודשים  מספר  ואחרי 
בנו,  ִהכתה  המכה  איתנו.  הייתה 
המסר  את  להעביר  דרך  מצאנו  ולא 
גם אליכם. עברנו דירה חודש אחרי 

שהיא חלתה, סמוך לשערי צדק..."

רגעים  יש  נפטרה???"  "מלכי 
שבהם הדמעות מספרות את רחשי 

הלב. הן ירדו מעיניי ללא שליטה.

חני הנהנה בשתיקה.

אף  למה  להאשים.  לצעוק,  רציתי 
למה  דבר?  שום  ואמר  בא  לא  אחד 
הייתי צריכה להתמודד עם הידיעה 
לא  למה  נעלמה?  שמלכי  הכואבת 
הייתה לי הזכות לעלות על קברה? 
כל  את  לה  חייבת  אני  זאת  בכל 

השנים היפות של ליבי...למה?

מכתב,  לך  השאירה  היא  "אבל 
מצאנו אותו כשעשינו סדר בחפצים 

שלה".

ניגבתי את הדמעות והבטתי בילדה 
שלי. "לכי, ליבי", לחשתי לה לאוזן, 
"לכי לאזור המתקנים, שבי שם על 
כבר אבוא". מרגש מדי  אני  הדשא. 

באזור שלנו. היא צריכה להתרחק.

"בשביל זה חיפשת אותי..." הבטתי 
בה בשתיקה.

היא הגישה לי את המכתב. "תקראי 
שתרגישי  בזמן  שלך,  בקצב  אותו 
מספר  עם  דף  זה  מסוגלת.  שאת 
פלאפון שלי למקרה הצורך. שמחתי 

להכיר אותך", היא אמרה והלכה.

שלי  והמכתב  אני  לבד,  נשארתי 
מלכי. פתחתי אותו בידיים רועדות, 
מקופלים  סודות  שהרבה  בטוחה 

שם. ואכן, לא ידעתי כמה סודות.

נעלמתי.  ולא  לך  נעלמי  יקרה!  "חוי 
תמיד היית את וליבי בליבי, במקום 
הייתה  לא  עבורכן.  רק  שהוקדש 
חליתי  לבוא,  להמשיך  יכולת  לי 
בבית  התאשפזתי  בלוקמיה. 
כמה  מושג  לי  היה  ולא  החולים, 
ימים עוד אחיה. שמחתי שנבחרתי 
אור  שלך  המיוחדת  לליבי  לתת 
לגלות  רוצה  אני  היום  אך  בעיניים, 

לך שלא היו לי סודות! 

הייתי תומכת בליבי, מעודדת אותה 
כשהיא  גאה  הייתה  ליבי  ללכת. 
בחוג  הבנות  כל  על  מנצחת  הייתה 
ליבי  אכן,  כולם.  את  והקסימה 
מגבלה  עם  ילדים  קסם.  היא  שלך 
כל שהיא הם מתנה לאין ערוך. הם 
שהחיים  מכל  יותר  אותנו  מלמדים 
וכי כל נפילה וקושי הוא  מדהימים, 
מבטיחה  אבל  הבא.  לשלב  מקפצה 

שלא היו לי סודות.

היחיד.  הסוד  זהו  בה.  האמנתי 
הקושי  שעם  להרגיש  לה  נתתי 
אין  וכי  ומסוגלת  מיוחדת  היא 
יכולה  שהיא  בדרכה.  שיעמוד  דבר 

ומצליחה בדיוק כמו כולם..."

ניגבתי את הדמעות, מביטה על ליבי 
המיוחדת  הילדה  על  מרחוק  שלי 
שלי, ולראשונה הצלחתי להבין את 
הקסם שמלכי השאירה כאן אחריה: 

אמון. 

לילדה  מיוחדת  הכי  האמא  "את 
בך  בחר  השם  שלך!  המיוחדת 

להתמודדות הזאת ואת יכולה לה!

תמיד,  להצלחתך  מתפללת 
שלך!  ליבי  את  ותקדמי  שתתקדמי 

באהבה מרובה, מלכי הרמן".

אני  איך  הרגשתי  עיניי  את  עצמתי 
על  הרים  לפסגות  מטפסות  וליבי 

אף וכנגד הקושי. 

מנתרות בשלווה של חירות. 

רבות  בחירות  לפנינו,  ושנים  ימים 
בידינו, ואנחנו בוחרות.

לא כנועות להבלי הרוח, משוחררות 
משעבוד ה’מה יגידו’.

היום זה אני וליבי, פורסת כנף אחת 

גם בשבילה. 

ובאחת הנותרת - דוחפת את עצמי 
קדימה. 

"את בדרך להגשמה", אני מתקרבת 
אותה  ומושכת  בידה  אוחזת  אליה, 

קדימה.

ליבי מתרוממת באיטיות. 

"תשאירי את הקביים מאחור".

אנחנו מתחילות ללכת, אני והילדה 
המיוחדת שלי.

ְ יוֹנָתִי הַקְּטַנָּה הִבַּטְתִּי בָּך

ְ כֹּה צְחוֹרוֹת נוֹצוֹתַיִך

ְמָמָה
ׁ
בּוֹהֲקוֹת בַּּש

ְ הַכְּמֵהוֹת ַיִך הִבַּטְתִּי בְּעֵינ

ְ ְצִיחַ חֲלוֹמוֹתַיִך לְהַנ

ְבִּיהַּ קוֹמָה לְהַג

- ְ ְ אַתּ אַך

ְלוּב ִית בִּכ ְעוּלָה הָי נ

ְצוּרָה ְגוּרָה, נ ס

בְּחוֹמָה בְּצוּרָה

וֹמֶרֶת
ׁ
ש

וַאֲנִי -

 ּ ְבוּלוֹת הָיו ּ יָדַי כ

ְ ְרֵך ְלֹא יָכֹלְתִּי לְעָז ו

ְבֵדוֹת ּ ְזֶל כ ְלָאוֹת בַּר
ׁ
ַלְש

ׁ
בְּש

ְכוֹלוֹתַי הַדַּלּוֹת ּ י ְרו ּ ְג נִס

ְ סֶדֶק ּ יָכֹלְתִּי לִפְתֹּחַ לָך לו

מִן הַצַּר

ִית מְצִיצָה וּבוֹרַחַת הָי

ֵי. ְו מֵחַג

ְבָלַי ּ ּ כ ְאָז, הֻתְּרו ו

ְ, יוֹנָתִי  ְתִּי אֵלַיִך
ׁ
נִגַּש

ְ פִּרְצָה ְסָדַקְתִּי לָך ו

קְטַנָּה, לְמֶחֱצָה

ְ ְתַּחַלְתּ
ׁ
פֶּתַע הִש

ְ ְ חָמַקְתּ וּמִן הֶחָרָך

רְאִיתִיךָ גּוֹבַהַת

ְנָפַיִם ּ פּוֹרֶסֶת כ

מִתְרוֹמֶמֶת אֶל עַל

ְעָפָה ו

עָפָה רָחוֹק

וּב
ׁ
גָּבוֹהַּ לִבְלִי ש

ָלוֹם---
ׁ
ְ לְש נוֹפַפְתִּי לָך

טֶרֶם הִסְפַּקְתִּי לִלְטֹף

ְ הַצֶּחָה ְלוּמָתֵך לִפ

ְ הַמִּתְרַחֵק: ְגוּפֵך ְתִּי ל
ׁ
לָחַש

 !ְ ְנִי בָּך ְאָה הִנ ּ מְקַנ

אֲהָהּ, כַּמָּה כְּמֵהָה אֲנִי

ְ ְרֹץ כָּמוֹך לִפ

לְהָרִים אֵיבָר

ְלַעֲלוֹת ו

ְתּוֹקֶקֶת אֲנִי
ׁ
כַּמָּה מִש

ִּים לִגְמֹא מֶרְחַק

ְבָהִים ּ  ג
ׁ
ְבֹּש לִכ

וּלְהַטְבִּיעַ חוֹתָם

ּ אֲהָה

ְ ְיֶה אַף אֲנִי כָּמוֹך מָתַי אֶה

אֶאֱזֹר אֹמֶץ

אֶצְמַח?

ְלוֹת אֵימָתַי אֲנַעֵר נוֹצוֹתַי הַפּוֹז

אֶתְלֹש מֵהֵן הַסּוֹרְרוֹת

ְאַבִּירוֹת ְבָנוֹת ו ְנָפַיִם ל ּ ְרֹס כ אֶפ

ְאֶתְרוֹמֵם??? ו

ְיֶה בִּי הָעֹז מָתַי יִה

וֹתַי
ׁ
ִיל מֵעָלַי חֻלְש

ׁ
לְהַּש

לְהִתְעַרְטֵל מִקְּלִפָּתִי הֶעָבָה,

ָנִים
ׁ
ְגִּירֵי אָבָק יְש ְנַעֵר גַּר ל

וּט,
ׁ
וּפָש

ְנָפַיִם ּ לְהַצְמִיחַ כ

ְלִדְאוֹת??--- ו

ַטנָּה  יוֹנִָתי הַקְּ

מוריה ט'
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שלו  העץ  כפכפי  הצבעוני,  השביל  לאורך  צועד  תום 
משקשקים במנגינה נוגה.

הוא יוצא אל האוויר הפתוח, נושם את הריחות הקסומים, 
ומביט קדימה.

באופק, תחנות הרוח טוחנות את מחשבותיו, את הדממה 
המעיקה.

הוא מתקרב עוד ועוד, ומתיישב על המזח באיטיות. מוצף 
מחשבות.

ללא  בו  חובטים  ושוב,  שוב  בו  עולים  הקשים  הרגשות 
רחמים.

את  לעכל  מנסה  הוא  הקט.  במוחו  מתערבלות  המחשבות 
מציאות חייו המורכבת.

אם  מהר,  שתשתנה  והלוואי  היא,  כזו  אך  קשה.  מציאות 
בכלל. הלוואי.

הוא עוצם את עיניו הדומעות, רואה בדמיון את אבא, אמא, 
ובקי.

הלוואי והייתם כאן איתי, להקל עלי מעט, רק מעט.

הלוואי והייתי איתכם, להקל עליכם, בסבל שאתם עוברים. 
או עברתם.

הוא מסלק את המחשבה הזו. ועוצם שוב עיניים.

הוא צופה באמא, ששמה מרק מהביל על השולחן השבתי 
המושקע כל כך.

הוא רואה את אבא, ששר זמירות שבת בקול ערב.

ואת בקי אחותו שמקריאה בקול מתוק את פרשת השבוע 
מתוך הדף הצהוב.

הו, בקי! אחותו האהובה. שתמיד הקשיבה לו.

תמיד הנעימה את זמנו. הייתה לו לחברה טובה.

קצת  לך  ולספר  קצר,  לזמן  אפילו  לראותך,  ואוכל  הלוואי 
ממה שעובר עלי.

את  להפיג  שמוכנה  ולהבין,  לשמוע  שמוכנה  היחידה  את 
הכאב, את הבדידות, 

בילדותיות ובתמימות מתוקה. אפילו יותר ממרי. יותר מכל 
אחד אחר.

ואז, ללא הודעה מוקדמת,

אמא מניחה בבהלה את המרק על השולחן, ונסה בבהלה.

ובקי  בו.  רוחו  עוד  כל  ובורח  השולחן,  הוא  גם  עוזב  אבא 
רודפת אחריהם, בלי לשאול דבר.

ורק הוא, תום, נשאר לבדו ליד השולחן, מביט בעיניים כלות 
בחיים השלווים שנקטעו בפתאומיות.

תום פוקח פתע את עיניו. לא. הוא אינו ליד השולחן בבית 

היפה באמסטרדם.

הוא כאן, חי את המציאות העגומה 
יום יום, שעה שעה.

אבל - - -

איפה אבא? איפה אמא, ובקי? לאן 
הם נעלמו, ולמה??

והוא נזכר, ובוכה. 

בוכה על חיים רגועים שנגמרו ברגע 
אחד נמהר.

בוכה על המציאות שבאה תחתם.

ונדמה  ששקעה,  שמש  על  בוכה 
שלא תזרח לעולם.

_            _            _

שנתיים לפני כן.

כפכפי  לתוך  רגליו  את  תחב  הנרי 
העץ הנוקשים.

מי דופק בכזו שעה מאוחרת?

אולי עוד יהודים הרוצים את טובתו 
בזמן כה טרוף, זמן מלחמה?

הוא פותח את הדלת בחשש מה, עד 
כדי סדק צר.

נבהל לראות את ארי, שכנו, בפתח.

מחזיק את בתו הקטנה, בקי, במעין 
חיבוק מגונן.

אותו חיבוק, שהנרי חולם מעל עשר 
שנים לתת לילדו, אך אין לו למי.

ממחשבותיו  מתנער  הוא  "היכנס", 
הנוגות קמעה, ואומר קצרות.

ארי מודה לו בניד ראש כמעט בלתי 
בפסיעות  אחריו  ונכנס  מורגש, 

שקטות.

"מה מביא אותך הנה?" הנרי שואל 
בדאגה.

על אף שהוא יודע את התשובה טוב 
מאוד. יותר מדי טוב.

המשפט,  את  מתחיל  ארי  "בקי..." 
ללא  רוח,  קור  על  לשמור  מנסה 

הצלחה.

הוא פורץ בבכי מר.

נושם  הוא  מיד.  הכל  מבין  הנרי 

עמוקות. 

לשטוף  ארי  של  הנסער  לבכיו  נותן 
את החדר. "אני מבין..." הנרי שומע 

את עצמו אומר באיטיות. 

את  מנגב  בעצב.  לו  מודה  ארי 
הקטנה,  בקי  את  מנשק  הדמעות. 

ופורץ בבכי מחודש.

דמעותיו מתערבלות בדמעותיה של 
בקי הקטנה.

שהתבגרה  קטנה  ילדה  של  בכי 
באחת.

בהיחבא,  קטנה  דמעה  מנגב  הנרי 
מידיו  הקטנה  בקי  את  ולוקח 

המגוננות של אביה.

אותן  להרגיש  תזכה  האם  יודע  מי 
שוב, במציאות ולא בדמיון.

_                _               _

לתום  קוראת  מרגרט  "תומי?" 
מהסלון רחב הידיים.

של  חסותה  תחת  היו  רבים  ילדים 
מרגרט, אך את תום אהבה במיוחד.

והילדותיות  התמימות  מן  משהו 
שלו, שבה את ליבה.

אך תום אינו שומע.

נואש  ניסיון  של  בעיצומו  היה  הוא 
לפתוח את פסנתר הכנף הגדול.

אותו,  לפתוח  מרשה  אינה  מרגרט 
אבל לו היא בטח תסכים.

כמה  ואחרי  ושוב,  שוב  ניסה  הוא 
הפסנתר  מצד  נואשות  חריקות 

עתיק היומין, הוא נכנע.

הבד  מפית  את  בעדינות  הסיר  הוא 
אחותו  מרי,  שרקמה  הרקומה 
הקלידים  את  וליטף  החורגת, 
הזיכרונות  על  מתרפק  בערגה. 

המתוקים.

אבא, בזמנו, עמד על כך שהוא ובקי 
ילמדו לנגן עוד מגיל צעיר.

על אף ובגלל שלא היו צריכים, בגלל 
בגנים  ניחנו  שבו  המוזיקלי  החוש 

המשפחתיים.

אבא, כך תום זכר, הלחין כמה וכמה 

מנגינות מיוחדות.

רק אחת מהן, המיוחדת מכולן, הוא 
זכר. ולא ישכח לעולם.

והתחיל  הפסנתר,  את  ליטף  הוא 
רק  השייך  ייחודי,  לחן  לנגן. 

למשפחה שלהם. 

תום ניגן, וניגן, וניגן, ולא עצר.

נותן לזיכרונות להציף אותו.

הוא חזר לתקופה אחרת. תקופה לא 
רחוקה, אבל נדמה לו שהיא רחוקה 

ממנו, כמרחק הולנד מאנטרטיקה.

הוא שכח לרגעים ספורים היכן הוא 
נמצא, ולמה, וכיצד.

_                _            _

צחוקן  בעליזות,  צעדו  ואנה  בקי 
החינני הדהד בכל האזור הפורח.

במיוחד.  פנים  להן  האיר  יום  אותו 
הן סיימו את העבודה מוקדם, ויצאו 

לטייל כשסלים בידיהן.

הפרחים  על  תסתכלי  אנה,  "הי 
האלו, הם כל כך נאים! מה דעתך?" 
בקי קראה בהתלהבות. אנה עיקמה 

את אפה הסולד. 

כך אהבתי  כל  לא  "אממ... האמת... 
אותם! בואי נלך לחפש אחרים! 

יפים  יותר  שנמצא  בטוחה  אני 
מאלו!"

בקי  את  לסחוף  ניסתה  אנה 
בתאוריה. והצליחה.

בקלילות  לצעוד  המשיכו  הן 
בשבילים הנאים והמטופחים.

כזה, שלא  זר,  בל  רצו לקטוף למיס 
אחר  לתור  ניסו  הולנד.  בכל  תראה 

אחד כזה.

הן רצו לשמח את מיס בל, שכל כך 
טורחת עבורן, למרות שזה לא קל,

עליהן  צועקת  אפילו  היא  ולפעמים 
 - - -

הנרי, לעומת זאת, דווקא טוב וחביב 
עימן. לעולם אינו צועק עליהן,

ולעיתים אפילו משחק עימן, וקונה 
להן מתנות יקרות...

זיכרון אחרון 

אסתי דרעי
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פרחים,  זר  לו  גם  לקטוף  רצו  הן 
אפילו יפה יותר מזה המיועד למיס 

בל,

אינם  שגברים  לעשות  מה  אבל 
ככל  יפים  פרחים,  זרי  אוהבים 

שיהיו...

עד עתה, הן לא מצאו את מבוקשן. 
והמשיכו לחפש במרץ זר יפה.

בקי  אך  התייאשה,  כמעט  אנה 
עודדה אותה.

תמיד  אבא  לעצמה:  חשבה  בקי 
מידת  את  תום  ואצל  אצלי  חיזק 

הכרת הטוב.

בבית הם לא היו שומרי מצוות, אבל 
שבת הם כן שמרו - - - -

חיזק  ואת מידת הכרת הטוב, אבא 
במיוחד.

שמשה  ולתום,  לה  סיפר  הוא  פעם 
היאור,  על  להכות  רצה  לא  רבינו 

כיוון שהוא הציל אותו!

אומנם בדרך מאוד עקיפה, אבל כן.

והיא, בקי, אף פעם לא הבינה מדוע 
צריך הכרת הטוב גם למשהו שאינו 

חי.

אך היא לא שאלה יותר מדי שאלות, 
להכיר  שניתן  כמה  עד  והקפידה 
או  ארוחה,  על  תודה  לומר  טובה, 
היה  שהשיעור  למורה  לומר  סתם 

מעניין...

כעת היא חיפשה משהו שיבטא את 
הכרת הטוב העצומה שלה אל מיס 

בל.

מדהים  פרח  עיניה  את  צד  לפתע 
היא  זה  שאת  ידעה  היא  ביופיו. 

חיפשה.

"אנה, זה מה שאנחנו מחפשות!" 

היא אמרה, והצביעה על הפרח. אנה 
הנהנה בראשה בהסכמה נמרצת.

הפרח,  את  בעדינות  קטפה  בקי 
עם  וצעדה  ורוד,  בסרט  אותו  כרכה 
של  הבית  שלהן,  לבית  חזרה  אנה 

בינתיים. הלוואי.

נוגה,  מנגינה  שמעה  היא  לפתע 

עצובה משהו.

ללא  ללחן.  והקשיבה  נעצרה,  היא 
ספק. זה הלחן של אבא.

פרוץ  לפני  הלחין  שאבא  הלחן 
רק  ששמור  הלחן  המלחמה. 

למשפחתם.

את  מכיר  הוא  איך  שמנגן?  זה  מי 
מכירים  הם  רק  הרי  המנגינה? 

זאת...

שמא, שמא זה- - - תום??? אחיה 
האהוב... הלוואי.

בינה לבין תום, תמיד היה חוט סמוי 
של הבנה הדדית,

למרות הבדלי הגיל...

קשר מיוחד, שאינו מצוי בדרך כלל 
בין אח ואחות רגילים. משהו מעבר.

אמר  פנימי  קול  לרגע.  היססה  היא 
לה לדפוק בדלת של אותו בית 

אכן  והיא  המנגינה,  בוקעת  שממנו 
עשתה זאת.

בהיסוס,  הדלת  על  דפקה  היא 
שממש לא אופייני לה.

לאחר כמה דפיקות חלושות הדלת 
נפתחה באיטיות.

ילד קטן, אך לא קטן מדי - פתח את 
הדלת בחיוך ביישני.

התכולות,  בעיניו  הביטה  היא 
אוקיינוס של כאב היה בהן.

ילד שחי בבית לא- מן הסתם, עוד 
לו, כמוה.

הוא  גם  שקוע  היה  ילד,  אותו 
בהרהורים משלו. 

בדלת,  שעמדה  בנערה  הביט  הוא 
תמירה ונאה. כל כך דומה לבקי.

ואולי, אולי זו היא? זה נראה כל כך 
לא מציאותי, לא הגיוני.

"זה אתה שניגנת את ה- - -?" היא 
שואלת, הנערה.

מדוע  בהפתעה.  בה  מביט  תום 
נגינתו מעניינת את הזרה?

רק  ישנה  אומר.  הוא  "אכן", 
אפשרות אחת. שקיווה בכל מאודו 

שתתגשם. הלוואי.

בידיה,  עדיין  הפרחים  כשזר  בקי, 
והוא מביט  בילד חזק חזק,  מביטה 

בה.

למבט  לרגע  מצטלבים  מבטיהם 
שאומר  משמעות,  מלא  מבט  אחד, 

הכל.

"תום?" בקי מעזה לשאול.

נרגש.  בקול  לה  עונה  הוא  "בקי!" 
למול  עתה  זה  התגשם  חלום  אותו 

עיניו.

התפילות,  התקוות,  שכל  מסתבר 
בעיקר  והדמעות,  הבקשות 

הדמעות, לא שבו ריקם.

_             _             _

הנרי  של  בביתם  הפציע  חדש  יום 
ומרי בל.

תום רץ בשביל המוביל אל הבית. 

הפנימי  האושר  את  מצא  הוא  היום 
ההרגשה  את  חש  הוא  שלו. 

האמיתית של משפחה תומכת.

או  'לבינתיים',  לא  זמנית,  לא 
מאמצת...

אח  ובקי,  הוא  נפגשו  אתמול  רק 
ואחות, שחיו כל אחד אצל משפחה 

אחרת,

שעה  רבע  במרחק  היותם  ולמרות 
הליכה, לא ידעו זה על קיומו של זה.

בקי  השביל.  קצה  אל  הביט  הוא 
עמדה שם, זר פרחים מהמם בידה.

הוא  מיועד',  הזה  הזר  למי  'מעניין 
הרהר בסקרנות.

הפתעה  לי  יש  בוא,  "תום! 
בקול  אליו  קראה  בקי  בשבילך..." 

מתוק יותר מתמיד,

שניהם,  בעצם,  שהתבגרה.  למרות 
גם הוא וגם בקי, מזמן לא ילדים.

כוחן  זהו  קטן.  מבוגר  הוא  אחד  כל 
מן  אנשים  שמשנות  הנסיבות,  של 

הקצה אל הקצה,

כל אחד בדרכו שלו.

בקי לא שמה לב להרהוריו של תום. 

היא הייתה עסוקה בקשירת הסרט 
התכול אל הפרח הגדול.

אל  מבטה  את  הרימה  משגמרה, 
תום, שחדל ממחשבותיו, והביט בה 

בסקרנות אופיינית,

שגם המלחמה לא הצליחה לשנות.

הושיטה  היא  בשבילך..."  "זה 
לתום,  היפה  הזר  את  בסרקזם 
וחייכה אליו חיוך של אחות אוהבת.

חיוך שהספיק לשכוח. והנה, דווקא 
בכורח הנסיבות ידע להעריך אותו.

בקי,  של  מידיה  הזר  את  לקח  הוא 
ושניהם הרגישו את הקשר שנקשר 

ביניהם.

חוט סמוי של אהבה, חיבה, וקרבה 
אמיתית. לא בדמיון, לא בפנטזיה.

והנה, שתי כנפיים שבורות, שנלקחו 
התאחדו.  מסועפת,  ממשפחה 

והפכו לכנף אחת גדולה.
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הם מרחפים, מעופפים אי שם בעננים.

כשמנסים  מרגישים  אתם  איך  הכנפיים?  ילדי  אתם  מי 
לקרקע אתכם, או כאשר נדרש מכם להיכנס לריבוע? ומה 

יעזור לכם להגיע גבוה ורחוק במקום להיתקל בקירות?

איתנו רות רואה, תרפיסטית במוסיקה, בעלת ותק של חמש 
עשרה שנים בטיפול בילדים והדרכת הורים.

"ילדי  תופעת  על  המקצועית  דעתה  חוות  את  ביקשתי 
עצמה  את  זיהתה  רות   - ולשמחתי  להפתעתי  הכנפיים". 
כילדת כנפיים, וביקשה להתחיל את הראיון דווקא מנקודת 
לרגעים  אותי  החזירו  שלך  "השאלות  האישית.  החוויה 

מהילדות", היא מגלה. 

"רגעים יפים?" אני שואלת בסקרנות מהולה במתח קל.

מלאים  שלי  הילדות  "זיכרונות  עונה,  רות  מורכב",  "זה 
ברגעים קסומים והמון רגש. עם זאת, כילדת כנפיים חוויתי 
לתווך  כלים  לך  ואין  עשיר  עולם  לך  כשיש  בדידות.  הרבה 
זאת לסביבה, אתה מוצא את עצמך לא מספיק מובן ואפילו 

חריג בנוף".

"קחי לדוגמא את המעבר לבית הספר", היא משתפת. "כמה 
חיכיתי להיות תלמידה! הייתי שיכורה מהיכולת להתמודד 
לי  שיקריאו  להתחנן  בלי  עצמי,  בכוחות  כתוב  חומר  עם 
בכמה  בלעתי  א'  כתה  של  העבה  המקראה  את  סיפורים... 

ימים, ובספרייה עשיתי מנוי שבועי על עשרה ספרים. 

מצד שני, בית הספר הוא השלב שבו התלמיד נכנס למערכת 
של כללים וחוקים, אפילו הלמידה מתנהלת בדרך מסוימת 
מאד. אני זוכרת את עצמי יוצאת מבית הספר בחיוך עליז, 
הילקוט מתנודד על גבי, ומולי מגיע הדוד האהוב. משוחח 
איתי בחביבות על חוויותיי מכיתה א', ומצביע בפליאה על 

הרוכסנים הפתוחים של הילקוט.

זה הבזק שבו קלטתי שאני רואה את העולם בצורה אחרת. 
האמנם  ממש.  לא   - ואני  מבינים,  שאחרים  דברים  יש 
לסגור  זמן  להקדיש  עלי  מדוע  חשובים?  כה  הרוכסנים 
המורה  גם  בכלל?  זה  את  לזכור  אמורה  אני  ואיך  אותם? 
שולי  את  להכניס  כדי  אליה,  לגשת  ושוב  שוב  לי  קראה 

החולצה - לחצאית...

אגב, אהבתי מאד להכין את שיעורי הבית, הם היוו עבורי 
שלי  שהתחושה  לב  שמתי  מאד  מהר  אך  חווייתי.  אתגר 
שנשמעו  לרטינות  והצטרפתי  חברתית,  מקובלת  אינה 

בהסעה מידי יום, למרות שלא הזדהיתי עימן.

בית הספר העניק לי מגוון של חוויות - החל בהנאה צרופה 
משיעורי היסטוריה וגאוגרפיה שהעשירו בידע והעניקו לי 
אחרים  במקצועות  וכלה  בהם,  להתעופף  חדשים  מקומות 
לסיום  רוח  בקוצר  להמתין  לי  וגרמו  אותי  ששיעממו 
הלימודים. המורות היו מתקשות להבין עם מי יש להן עסק: 
תלמידה שמגישה מבחנים מלאים וקוצרת ציונים גבוהים, 

ובה בעת מחברותיה ריקות וקמוטות אוזניים...

ילדותית  תמונה  עומדת  עיניי  מול 
מקפץ  השיער  העליזה.  רות  של 
לא  )הכנפיים  משורבבת  והחולצה 
נקלטו בתמונה אך היו שם גם היו...( 
ומנסה  מולי  עומדת  הטובה  ואמא 
לפרטים  ליבי  תשומת  את  להסב 

השוליים והמשמעותיים האלה. 

להחזיר  הניסיונות  מול  הרגשת  איך 
אותך לתלם?

"עד היום אמא מלווה אותי", מגלה 
ברוך  בית  כיום  שמנהלת  רות 
הטבועים  והארגון  "הסדר  ילדים. 
לא  אבל  אותי!  מצילים   - בדמה 
לי  לתמלל  מצליחה  היא  תמיד 
כל  טוב  אצלה  שעובד  המתכון  את 
לבקשתי  משתלמת  היא  כעת  כך. 
הגב'  של  סדר'  מאמנות  ב'קורס 
תקבל  שהיא  מקווה  ואני  זלץ,  יעל 
יותר כלים לעזור לי. לבלגן המעופף 
יש  כאשר  אבל  התרגלתי,  שלי 
והם  קטנים,  אנשים  שבעה  בבית 
מחקים את דפוסי ההתנהלות שלך, 

התוצאה עליזה פי שבע..."

כאן חובשת רות את כובעה המקצועי, 
ונותנת רקע להורים ומורים של ילדי 

הכנפיים: 

מפותח,  רגשי  עולם  בעלי  ילדים 
מטרת  את  מבינים  תמיד  לא 
מסתדרים  הם  והסדר.  הגבולות 
הכל  לרשום  למה  בלעדיהם.  מצוין 
החומר  את  יודע  אני  אם  במחברת 
בעל פה? בשביל מה ללמוד למבחן 
ככה?  גם  מאה  מקבל  אני  אם 
מתעסק  שאני  למורה  אכפת  ומה 
החומר  את  הבנתי  אם  בשיעור, 
)ועכשיו  הראשונות  הדקות  בחמש 

אני משתעמם(? 

הנראות  גם  שתיארתי,  כמו 
תמיד  לא  החברתית  והמקובלות 
כנפיים  ילדי  מקום.  אצלם  תופסות 
רבה  חשיבות  מייחסים  אינם  ורוח 
המשפטים  אחד  טכניים.  לפרטים 
"רות,  שנים:  אותי  ליוו  הדוד  של 
רות, כדור הארץ מחכה לך..." כנראה 
למה  הבנתי  לא  כי  גבוה,  ריחפתי 
התנדב  שמישהו  עד  מתכוון,  הוא 

להסביר לי במילים פשוטות... 

הכנפיים  ילדי  של  העדיפויות  סדר 
מהמקובל  קרובות  לעיתים  שונה 
ילדה בכתה  בסביבה. תארי לעצמך 
ב', שצריכה לבחור בין שיעור פסנתר 
לבין מפגש כיתתי. נראה שאין כאן 
התלבטות... אך אני כילדה בת שבע 
נקרעתי  חברות,  מאד  שאוהבת 
נמשכתי  בשיעור!  לבסוף  ובחרתי 
והכבד.  היוקרתי  לכלי  קסם  בכבלי 
ללימודי  הראשונות  בשנתיים 
פסנתר,  רכשו  שהוריי  עד  הנגינה, 
הייתי מתרגלת אצל שכנים מוכרים 
יותר או פחות, שאישרו לי להתאמן 
לשם  לא!  ממש  מקובל?  בביתם. 
הכנפיים שלי הובילו אותי, ועד היום 
וממקצועי  מחיי  חלק  היא  הנגינה 

כתרפיסטית במוסיקה.

הכנפיים  מילדת  מבקשת  אני 
שיאפשרו  כלים  רחוק,  שהגיעה 
הכוחות  את  להוציא  כנפיים  לילדי 
מטרה  חסרי  לרחף  במקום  לפועל, 

ולהיחבט בקירות.

ומשרטטת  לאתגר  נענית  רות 
מסלול המראה לילדי הכנפיים:

יש  אמא  לכל   - המתנה  את  ראו   .1
ילדיה לעולם  חלום. טרם בואם של 
היא מציירת אותם בדמיונה. הביטי 
על ילד הכנפיים שלך ומצאי בו את 
הוא  אוהבת!  כך  כל  שאת  הדברים 
מוכשר, יצירתי, רגיש, שואף... הוא 
על  מביטים  כאשר  חלומותייך!  ילד 
אור,  ומלאת  יקרה  כנשמה  הילד 

ניתן לצאת לדרך, לטפח ולהוביל. 

אינם  הם  אולי   - קרקע  להם  תנו   .2
ילדי  אך  זה,  את  לשמוע  אוהבים 
לסדר.  מכל  יותר  זקוקים  הכנפיים 
עליהם  מקשה  הפנימי  העושר 
המציאות  לגבולות  להתחבר 
יש  לפועל.  כוחותיהם  את  ולהוציא 
במשעולי  בעדינות  אותם  להדריך 
הארגון וניהול הזמן. חשוב להסביר 
את המטרה והתועלת של כל 'כלל'. 
לא  לאחרים,  מאליו  שמובן  מה  כי 

תמיד ברור להם.

3. אל תקצצו את הכנפיים - אל תנסו 
לשנות אותם. תנו כבוד למה שהם, 
יצירה מופלאה ומרתקת עם יכולות 

נדירות. אז מה אם הכנפיים חריגות 
מעט בנוף.

4. תנו להם כלים - השקיעו בפיתוח 
על  אותם  ונתבו  וכישרונות  יכולות 
ציור,  שיעור  נגינה,  חוג  דרכם.  פי 
עצמי  ללימוד  ספר  או  אישי  יומן 
ביטוי  אותם.  שמעניין  בתחום 
אוויר  כמו  חשוב  הפנימי  העולם 
אותה  הבדידות  על  ומקל  לנשימה, 
דווקא  כאלה  ילדים  לחוש  עלולים 

בגלל העומק שלהם.

כנפיים גדולות

כנפיים.  עם  בית  לחפש  יצאתי 
ילדי  של  שלומם  מה  לברר  חפצתי 
וגדלו  הילד  גדל  בו  בשלב  הכנפיים 

הכנפיים.

האקריליק,  ניחוח  בעקבות  צעדתי 
המורכבים  דרך  סימני  על  פסעתי 
מגזרי נייר צבעוני ונצנצים, נעצרתי 
עליו  שפורחים  אמנותי  גזע  מול 
על  הקשתי  עין,  משובבי  עציצים 
מעוצב  קרמיקה  שלט  עם  דלת 
גב'  שהגעתי.  וידעתי  יד  בעבודת 
בחיוך  הדלת  את  לי  פתחה  ז.  שרה 
נוספים  חיוכים  נצפו  ברקע  מאיר. 
נעים  ובית  מוקטנות,  במהדורות 

וחמים.

כנפיים,  ילדי  על  כתבה  מכינה  אני 
ויכולה  להגדרה  מתאימה  את  האם 

לתרום לנו חוויות ותובנות?

המומה  נראית  שרה  הראשון  ברגע 
היא  השני  ברגע  ההגדרה.  למשמע 
שעברה  גרפולוגי  באבחון  נזכרת 
בעבר. "הגרפולוג הגדיר את כתב היד 
מוצמדים  שלראשה  כאישיות  שלי 
הכל,  שקולטים  רגישים  רדארים 
אולי זו כוונתך?" ברגע השלישי היא 
מתחברת לגמרי, נזכרת באמה ע"ה 
"ילדה בעלת  שהייתה מכנה אותה: 

מעוף". 

"אני אישה בלתי שגרתית, מחוברת 
חשיבה  קו  ובעלת  לאומנות  מאד 
קרובות  לעיתים  שמפתיע  מקורי 
את בני שיחי. האם אלה כנפיים?..." 
עלינו  עוברים  הראשונים  הרגעים 
ממתינות  מהורהרת,  בשתיקה 

עוף, גוזל!
ראיון

רוחמה ארנד
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מתכנסת  שרה  שיעלו.  לזיכרונות 
חרישי  שיח  ומנהלת  עצמה  בתוך 
על  מפציע  חיוך  שבה.  הילדה  עם 
היה  לשתף.  מתחילה  והיא  פניה 

שווה לחכות!

כנפיים שלא מן המניין

"חוויות הילדות שלי מלוות בתחושה 
שאני לא כמו כולם. משהו בי שונה, 
שנים  מוזר.  אפילו  ואולי  אחר 
תהיתי מה הגורמים לכך, תליתי את 
בנתונים  להשתלב  והקושי  השונות 
יודעת  המשפחתיים שלי. היום אני 
אבל  רקע  להיות  יכולים  אלה  שכל 
שונות.  על  משפיעים  בהכרח  לא 
ידעתי  שלא  רק  הכנפיים,  אלה  היו 

לזהות אותן או לקרוא להן בשם.

הכנפיים ותגובות הסביבה

מחשבה  בעלת  ילדה  הייתי 
את  שיתפתי  כאשר  ומהורהרת. 
היו  הגבות   - בהגיגיי  הסביבה 
תובנות  מול  בפליאה  מורמות 
תגובה  קטנה...  ילדה  של  גבוהות 
מצויה הייתה מין מבט מחויך ותמה: 

'את עם המחשבות שלך...' 

לזה  לב  ששמתי  הראשונה  הפעם 
בעוצמה הייתה בגיל שמונה, כאשר 
נפטר אביה של חברתי הטובה. ביום 
כתבתי  מכן,  לאחר  שחל  הולדתה 
חיזוק.  מילות  עם  לבבי  מכתב  לה 
ילדה  עלי,  צחקו  הגדולות  אחיותיה 
שלוקחת ברצינות את החיים ומנסה 
להתמודד.  כוח  לחברתה  לתת 
היום  שעד  האמת  מאד,  נפגעתי 
הילדה הקטנה שבי אינה מבינה מה 
רע אמרתי ולמה זה לא נכון... )אגב 
לי  שיש  היחידה  הילדות  חברת  זו 

קשר איתה עד היום, חברת אמת(.

יצירת כנפיים 

תמיד אהבתי לשבת ולחקור, להבין 
לנסות  ובמיוחד  סופם  עד  דברים 
לתת להם ביטוי. לראות את העולם 
לו  ולתת  שלו  העמוקות  מהזויות 
היו  תמיד  שעשיתי  הדברים  נופך. 
ובעלת  ומקורית  אישית  נימה  עם 

גוון ייחודי.

בחומרים  להתעסק  מאד  אהבתי 

דברים  מיני  כל  מהם  ליצור  ולנסות 
בבית  פינות  לטפח  מעניינים, 
היה  לא  שלי  להורים  ולהשקיע. 
לא  כמעט  פעם  ואף  מיותר  שקל 
תמיד  השתמשתי  חומרים,  קניתי 
כמעט  בחוגים  בבית.  שהיה  במה 
ולא השתתפתי אך תמיד העסקתי 

את עצמי. 

תחת הכנפיים של אמא

לי מידי  אמא שלי ע"ה אהבה לתת 
שנה לקשט את הבית לפורים, ואכן 
מעניינת  בצורה  זאת  עושה  הייתי 
הסלון  את  מעצבת  הייתי  ויפה. 
אלבד,  בלונים,  בעזרת  מחדש 
וקטעים  שירים  כתבתי  וכדו'.  נרות 
שיר  עשרה  ארבע  ובגיל  מעניינים 
העיתונים.  באחד  פורסם  שכתבתי 
באופנים  התבטאה  היצירתיות 
במבט  התאפיינה  ותמיד  שונים 
אימי  שכיחה.  ולא  ייחודית  ואמירה 
דיברנו  אותי.  לשמוע  אהבה  ע"ה 
כבוד  של  מקום  נתנה  והיא  המון 
רבות  פעמים  ורעיונותיי.  להגיגיי 
ביצירתיות שלי לפתור  השתמשתי 

בעיות טכניות וגם אחרות.

כנפיים בבית ספר

עלי,  הכביד  לא  הלימודי  החומר 
בקלות.  די  טובים  ציונים  צברתי 
שיעורי בית ולמידה למבחן - לא הכי 
אהבתי אבל איכשהו הסתדרתי, מה 
מחברות  היה  שלי  התחביב   - שכן 
מעוטרים.  ושכפולים  מקושטות 
אחר  רבות  שעות  ביליתי  זה  על 
הוראה  כשלמדתי  גם  הצהריים. 
גיליתי  מערכים,  להכין  עלי  והיה 
המידה  על  יתר  מתעסקת  שאני 
את  למלא  במקום  הדפים  בעיטור 
לא  שזה  הבנתי  הכתוב...  החומר 

הייעוד שלי...

מר.  טעם  לי  נשאר  כאלה  בפעמים 
התעופפתי לכיוונים יצירתיים שלא 
התבקשו ממני ושילמתי מחיר: בית 
תוצאות  לכל  ראשית  דורש  הספר 
וכמובן  ומעשיות,  קונקרטיות 
עמידה בזמנים שמעולם לא הייתה 

הצד החזק שלי...

אני מודה לשרה על ההצצה המרתקת 

לחלון הילדות, ומבקשת לדעת איפה 
נמצאת היום ילדת הכנפיים שגדלה?

לגלות  התחלתי  השנים  במשך 
להגיע  יכולה  שאני  המקומות  את 
מצאתי  הכנפיים.  בעזרת  אליהם 
רק  ולא  ויעילות  טובות  שהן 
גיליתי  חברתית.  ומקשות  מסבכות 
שיש לי יכולות באומנות, בהקשבה, 

באימון אישי ועזרה לאחרים. 

תקציב  להוריי  היה  לא  ילדה  בתור 
אני  היום  הכישרונות.  את  לפתח 
לי,  טוב  יותר  שהרבה  מרגישה 
אימון   - קצת  דבר  בכל  נוגעת  אני 
תסרוקות,  בארים,  ועיצוב  אישי 
אומנות,  כתיבה,  קונדיטוריה, 
מתעופפת  ועוד...  דרמה  מודעות, 
מה  לכל  כנפיים  ומכניסה  כיוון  לכל 
בדרך.  עדיין  אני  אבל  עושה.  שאני 
הכנפיים  את  לפרוס  שלי  החלום 
להגיע  קדימה.  לעוף  רוחבן,  למלא 
בו ארגיש שאני משתמשת  למקום 

בצורה מיטבית בכוחות שלי.

מה בעצם מגביל אותך?

מהנה  רבים  לכיוונים  ההתפרשות 
להגיע  כדי  אך  הקצר,  בטווח  אותי 
עלי  לכת  מרחיקות  לתוצאות 
ולהתמקד  אחד  בתחום  להשקיע 
לקריירה,  מתכוונת  לא  אני  בו. 
רוגע,  סיפוק,  של  לתחושה  אלא 
מתעופפת  אני  שלי.  שהוא  מקום 
בתחושה  ונשארת  הכיוונים  לכל 
שלא הגעתי בסופו של דבר למקום 

שרציתי.

בתקופה האחרונה נבטה בי תובנה: 
גם הציפורים מקפלות את הכנפיים 
ומהלכות על הקרקע כדי לבנות להן 
קן, ממנו הן יכולות להתעופף ואליו 
את  מצאתי  כך  חוזרות.  תמיד  הן 
עצמי נכנסת לעבוד כסייעת עוברת 
לכאורה  טכנית  עבודה  גנים,  בין 
שדורשת ממני להגיע בזמן ולהיצמד 
מקום  שני  מצד  קבועות.  למטלות 
יום,  מידי  ומתחלף  מגוון  העבודה 
הצוות  ואנשי  הילדים  עם  והמגע 
גם  כמובן,  טוב.  לי  עושה  האחרים 
שם אני מכניסה ערך מוסף, הכנפיים 
בקשר   - ומעשירות  תורמות  שלי 

היצירות  שדרוג  הילדים,  עם  שלי 
ומראה הגן. הגננות שעובדות איתי 
החזקות  הנקודות  את  מהר  מזהות 
בעבודה  יש  אבל  בהן.  ומשתמשות 
שלמרבה  מחייב,  מקרקע,  משהו 

הפתעתי עושה לי טוב מאד.

חשבנו  אותנו!  גם  מפתיעה  את 
וגדולים(  )קטנים  כנפיים  שילדי 
על  מדברת  ואת  למרחב,  זקוקים 

מסגרת וקביעות.

אמור  ולא  נעלם  לא  במרחב  הצורך 
שאתחבר  חושבת  אינני  להיעלם. 
שלא  מסיבית  לעבודה  פעם  אי 
עלי לדאוג  נשימה,  משאירה מרווח 
לעצמי למנות של אומנות, מחשבה 
שלנו  ובהקשר  לנפש  מקום  והגות, 
- מרחב לכנפיים. אבל החיים עצמם 

חזקים יותר מכל השראה שהיא.

מה את רוצה לומר לנשים שמזדהות 
עם חוויית הכנפיים שלך?

תאהבי את הכנפיים שלך, השתמשי 
העמוק  במובן   - עולם  לראות  בהן 
במקומות  לבקר  עופי  והאמיתי. 
ותני  טוב  לך  שעושים  מעניינים 
ביטוי לעומק שניחנת בו בכל אמצעי 
תוותרי  אל  אבל  לרשותך.  שעומד 
ומקורקע:  יציב  בקן  השקעה  על 
בעבודה,  יציבות  במשפחה,  יציבות 
החשובים  התחומים  בכל  יציבות 
על  להתבסס  יכולים  שלא  בחיים 
בנוי  מקום  מתוך  תרנגולת...  כנפי 
שאפשר  מה  כל  את  לאסוף  עופי   -

להשיג בגבהים!

ומשפט לסיום?

לי  ונתנה  חברה  לי  שאמרה  מילים 
תהיי  לא  לעולם  וכיוון:  כח  הרבה 
כמו כולם, את לא אדם מן השורה! 
השורה,  מעל  שתהיי  היא  המטרה 
הייחודיות  את  קחי  מתחת...  ולא 
היי  ליותר,  איתה  ותגיעי  שלך 

מיוחדת במובן החיובי. 

יקרה  מתנה  הן  שקיבלתי  הכנפיים 
ואני מתכוונת אי"ה להשתמש בה!
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שכמה,  על  בעליזות  קופצת  שייבע  של  השחורה  צמתה 
כמדי  פסיה.  גברת  של  ביתה  לעבר  היא  שפוסעת  בשעה 
יום רביעי ממתינה זיסלע לשייבע, הבאה לעזור לאמה עם 
רגליה  את  מנענעת  הנמוכה,  האבן  מדרגת  על   הכביסה, 
הכביסה  פינת  לעבר  לפסוע  הן  מתחילות  ביחד  בשובבות. 

בחצר. 

פסיה  גברת  של  העייפות  בעיניה  שייבע  פוגשת  בדרך 
פסיה",  גברת  טובים,  "צהריים  בידה.  הצורח  ובתינוק 

מברכת היא בחינניות, מנסה להפיח בה מעט רעננות. 

"צהריים טובים גם לך, מלאכית שלנו", נשמע קולה הלאה 
של גברת פסיה. 

דילוגיה  וכבר צועדת היא אחרי  גדול,  שייבע מחייכת חיוך 
הנמוכים של זיסלע.

שייבע מרתיחה מים בדוד הגדול, ומשליכה לתוכו בזהירות 
זיסלע,  יושבת  נמוך  שרפרף  על  המלוכלכת.  הכביסה  את 
כתמים  בעדינות  משפשפות  שייבע  של  הזריזות  וכשידיה 
בשלל צבעים, מביטה בה זיסלע בעיניים שניצוץ הסקרנות 
מרצד בהן בעליזות. קולה המתוק גובר על קול בעבוע המים 

כשהיא מספרת לשייבע את מאורעות היום.

"חיים בוכה, בוכה".

"אוי וויי", משתתפת שייבע בצערה.

"בוכה הרבה, מאמי עייפה".

מפטפטת  וזיסלע  כובסת,  שייבע  השעות,  עוברות  כך 
אהבה  כשרגשות  פעם  מדי  רק  שנתיים.  בת  של  ברצינות 
מציפים את ליבה של שייבע, זורקת היא את החולצה חזרה 
בחום,  זיסלע  את  -עוטפות  עדיין  רטובות   - וידיה  לדוד, 

ונשיקה שופעת נצמדת ללחיים השמנמנות.

הוכן  אשר  הנמוך  השרפרף  מתמיד,  עליזה  זיסלע  היום 
נזנח   - זיסלע  את  העירו  בוקר  של  ראשונות  כשקרניים 
הפעם. זיסלע קופצת ברחבי החצר, מדלגת דילוגים צעירים 

ומסובבת את הדוד בחיוך עולץ.

"שייבע רואה שזיסלע שמחה. הצודקת אני?"

"היום זיסלע שמחה", באה התגובה.

"למה, זיסלע? למה שמחה את היום?"

גבוה,  דילוג  היא,  מדלגת  ושוב  לקפוץ".  אוהבת  "זיסלע 
במשך  הקבועה  פינתו  לעבר  הפגוע  בשרפרף  ובועטת 

השבוע.

משפשפת  שייבע  מחייכת.  וזיסלע  בדוד,  טובלת  שייבע 
וזיסלע קופצת. שייבע סוחטת וזיסלע רוקדת.

"איי!!!"

גושי  על  נופלת  טרי,  לניקיון  עתה  זה  שזכתה  החולצה 
מעל  רוכנת  עצורה,  נשימתה  שייבע,  החומים.  האדמה 

זיסלע הנאנקת.

"איי. איי. כואב! כואב!"

של  העדין  קולה  זיסלע!"  "זיסלע! 
נגעת  "את  באזהרה.  מצלצל  שייבע 

בדוד?!?!"

של  הימנית  ידה  את  פותחת  היא 
ידה  את  בכוח  הלופתת  זיסלע 

השמאלית.

אדום. אדום לוהט.

גברת  עליה!!!"  השגחת  לא  "את 
לראשה,  הפוכה  מטפחת  פסיה, 
מופיעה בפתח החצר. פניה אדומות, 
והאש הדולקת מתחת לדוד, בוערת 

בעיניה בחמה.

"קחי את התינוק. התרחקי מהדוד, 
הכעס  היטב".  היטב  עליו  והשגיחי 
מבעבע בקולה, וחוסר האמון זועק, 

מהמילים. מהנימה. מהטון.

ידיה של שייבע רועדות בזמן שהיא 
מקבלת את התינוק לתוך זרועותיה. 
היא  יוצאת  ראש  וחפוית  אבלה 
מהחצר. מעיפה מבט בגברת פסיה 
והן  הצווחת  בזיסלע  המחזיקה 
רצות לעבר ביתה של גברת שפרה. 

האחות בשכונה.

עוד מעט ועיניה של שייבע תהיינה 
ולא  מכאב  לא  אך  אדומות.  כן  גם 
עמוקה.  מפגיעה  אלא  מכעס, 

צורבת. מערערת.

*

שעות  או  מספר,  דקות  אחרי 
להגיד  יודעת  אינה  שייבע  ארוכות, 
של  דפיקותיה  כשנשמעו  כמה, 
שייבע  הייתה  בדלת,  פסיה  גברת 
מיטתה,  בתוך  עמוק  ספונה 
שמיכתה מכסה את פניה העלובות 
יבשות  ודמעות  ופעמיים,  פעם 
האשמה  עיניה.  בזוויות  צורבות 
של  וכווייתה  ריאותיה  על  לוחצת 

זיסלע שורפת בליבה. 

ולפתוח  לקום  היא  מסוגלת  אינה 
את הדלת לגברת פסיה. אינה יכולה 
החסד,  שעות  כשכל  מולה,  לעמוד 
זיסלע  על  שהשגיחה  וימים  שעות 
בזהירות יתירה - נעלמו ונגוזו. אינה 
את  האש,  גיצי  את  לראות  יכולה 

השריפה השורפת.

ובאין ברירה נחפזת אמא של שייבע 
מפייסת,  מתנצלת,  הדלת,  אל 
עצות  כמה  ומוסיפה  מתעניינת, 

טובות מניסיונה.

מתקוממת.  שומעת.  ושייבע 
נכלמת.

הלילות  ורדפו  הימים  חלפו  וכך 
מראה  מיטתה,  על  יושבת  ושייבע 
מועטות  לדקות  בחלון  פניה  את 
ומיד כשחוששת היא שגברת פסיה 
מביטה גם היא בחלון ביתה, מורידה 
עמוק  חופנת  ראשה  את  שייבע 
נשימותיה.  את  חונקת  בשמיכה, 
האשם  התסכול,  רגשות  ורק 

והחידלון, לעולם אינם נחנקים.

והיה אם שמוע תשמע שייבע גניחה 
או מחצית הגניחה מפיה של זיסלע 
היא  תיאנח   - לחלון  מעבר  אשר 
הרגשות  כל  וישובו  כפליים  בכפל 
לסעור בתוכה, עד שבכה תבכה כל 

הלילה.

וערב אחד, כשהמאבקים הפנימיים 
בחנק  כוחה  וכלה  להתנגש,  הגדילו 
על  שייבע  התיישבה  הכפוי,  הביתי 
את  ופרקה  המגורים  חדר  רצפת 

ליבה בבכי תמרורים.

זועקת  מפניה?"  אסתתר  "לעולם 
"עד מתי  ומרה.  גדולה  היא בצעקה 
ואסבול  השווא  בהאשמת  אתייסר 
חושבת  האם  בכפי?  עוול  לא  על 
גברת פסיה שעם מלאכים עסקה? 
הזכות  לי  וניתנה  אני,  אדם  בן  הלא 
חודשים  במשך  העזרה  כל  לטעות! 
לזיסלע  היתירה  והחיבה  ארוכים, 
כולי  וכל  פשעי,  מאפיל  הכל  על   -
לא  אדום?  כווייה  לכתם  נהפכתי 

ראויה אני למעט הבנה וסליחה?!

כנפיים.  רוצה  יותר.  מסוגלת  איני 
האפשר.  ככל  מהר  מכאן  לצאת 
לחיות בסביבה נקייה מחיצי אשמה. 
לעוף. לנשום אוויר צח. להשתחרר. 
גברת  של  הזועמות  מעיניה  לשכוח 
המתוקות  מפניה  וגם  וגם...  פסיה, 

של זיסלע..."

מול  נעמד  ממקומו,  מתרומם  אבא 

בפיו:  נוקבת  ושאלה  הבוכייה  בתו 
את  לבקש  שייבע,  ניסית,  "האם 
כדי לקבל  להודות בטעות  ההבנה? 

את הסליחה?" 

ראשה  את  שייבע  מרימה  "לא!" 
להשתטח  צריכה  "איני  בחדות, 
בפניה ולהתחנן. שתזכור היא לבדה 
איני  זיסלע.  אל  העזה  אהבתי  את 
נפשי  את  להרגיע  ממנה  מבקשת 
הסוערת, רק קמצוץ מקום להסבר. 
אוכל  איך  רושפות,  עיניה  עוד  וכל 

להיכנס לד' אמותיה?!"

*

נפלה  מרובה  מחשבה  לאחר 
מהעיר  תצא  שייבע  ההחלטה. 
מספר  ימים  ותגור  העתיקה, 
החדשה.  בירושלים  סבתה  אצל 
מלוא  אוויר  תשאף  תשתחרר. 
עוגות  סבתא  עם  תאפה  ריאותיה, 
לחזור  מחודשים  בכוחות  ותתמלא 
עם  הקבועה  לעזרה  לחזור  לחיים, 

הכביסה אצל גברת פסיה.

היטב  מוחזקת  החומה  המזוודה 
עיניה  שייבע.  של  אצבעותיה  בין 
ורוחה  החמים,  מהבית  נפרדות 

טובה עליה.

ועליה  האוטובוס,  ייצא  מעט  עוד 
של  מביתה  חבילה  לקחת  עוד 
לסבתא.  ולמסור  שפרה  דודה 
ריק  שהשטח  מוודאת  שייבע 
למזוזה  מנשקת  ומהאשמה,  מכעס 
מהבית  ויוצאת  לוהטת  בתקווה 

בפסיעות מהירות.

הומה  שפרה  דודה  של  ביתה 
המסורה,  שפרה  דודה  יום.  כבכל 
עזרה  מגישה  ברפואה,  המתמצאת 
ככל יכולתה לאנשי העיר העתיקה. 
רק  הפנימי,  לחדר  נכנסת  שייבע 
היכן  שפרה  דודה  את  לשאול 
וכבר תצא מהבית  החבילה מונחת, 

לכיוון שער יפו.

על  הדלת,  את  פותחת  שייבע 
יושבות  שפרה  דודה  של  ברכיה 
כואבות.  מוכרות.  מתוקות.  פנים 
היא  רועד.  קולה  "זיסלע?" 
לאחור.  צועדת  בפסיעה.  מתקדמת 

מתקדמת שוב.

נשארת

טראני הוכהייזר 
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חומות  עיניים  שייבע".  של  "זיסלע 
גוררת  שייבע  בה.  נתלות  גדולות 
היא  סוער.  ליבה  קטן.  שרפרף 

מתיישבת על יד זיסלע. 

עובדות  שפרה  דודה  של  ידיה 
את  מורידה  היא  במהירות. 
כבר  והנה  המלוכלכת  התחבושת 
הכווייה  האיומה.  הכוויה  תיחשף 

של זיסלע. הכווייה של שייבע.

שייבע  שואלת  חזק?"  כואב  "עדיין 
ראשה  את  מנענת  זיסלע  חרש. 

לשלילה.

"שייבע, למה את לא באת?"

מלטפות  שייבע  של  אצבעותיה 
זיסלע,  של  הבריאה  ידה  את  בחום 
מבין  משתחררת  ארוכה  ונשימה 
באת.  לא  למה  שייבע  ריאותיה. 

שייבע למה. שייבע.

"אני", היא מתקרבת עוד, "אני...את 
רוצה ששייבע תבוא?"

"ודאי!"

צווח  ילד  נוטף.  דם  נפרצת.  הדלת 
בראש  חור  "חור,  אביו.  של  בידיו 

כמדומני".

זיסלע  דודה שפרה קמה במהירות, 
דודה  הכיסא.  על  לבדה  נותרת 
הפציעה,  מקור  את  מאתרת  שפרה 
מחזיקה  לוחצת.  לעצור,  מנסה 

בכוח.

בבקשה,  זיסלע  עם  סיימי  "שייבע, 
אמה תכף באה לקחת אותה".

אוי, לא. לראות את הכווייה. גדולה. 
מכוערת. לגעת. להכאיב. 

"דודה, אני אה...מה... מה לעשות..." 
עם  משהו  לעשות  כדאי,  כן  אולי 

הרגשות השוצפים.

לחבוש  בעדינות.  למרוח  כן.  אה, 
במסירות. לרפא באהבה.

הילד  עם  עדיין  עסוקה  הדודה 
המיילל, ודפיקותיה של גברת פסיה 

כבר נשמעות בדלת. 

רגליה  קרות,  שייבע  של  ידיה 
קפואות. ליבה אטום.

"שייבע, בואי, אולי מאמי דופקת". 

אולי מאמי דופקת.

בגרונה.  הצריבה  את  בולעת  שייבע 
זיסלע.  של  בעיניה  ארוכות  מביטה 
בעיניים הכהות. בעיניים התמימות. 

בעיניים האוהבות, למרות ועל אף. 

"בואי,  לזיסלע.  ידה  נותנת את  היא 
מדלגת  זיסלע  הדלת".  את  נפתח 
קדימה, התחבושת הטרייה קופצת 

מול עיניה הקרועות של שייבע. 

להיעלם. לגשת. 

לכעוס. לאהוב. 

להתנכר. לקבל בהבנה. 

מרגישה  זיסלע.  את  מרימה  היא 
אותה קרובה. מחבקת בעוז. 

המעיין  זורם.  הנהר  נפרץ.  הסכר 
נובע. 

ליבה  מיתרי  את  מנידה  האהבה 
ומנגנת ניגון של פיוס והכלה.

זיסלע  הדלת  את  פותחת  שייבע 
קופצת לידי אמה, גברת פסיה בוהה 

בה באלם.

"גברת פסיה,  שייבע מרכינה ראש. 
הרי  שקרה...  מה  על  לי  כואב  אני... 
כך...  כל  זיסלע  את  אני  אוהבת 
עמוקה,  עמוקה  נשימה  אני..." 

בליעה חזקה. " אני ... מתנצלת".

שייבע,  בעיני  הקלה  לחלוחית 
להביט  ראשה  את  מרימה  כשהיא 

בגברת פסיה. 

פסיה  גברת  אומרת  "שייבע", 
"נדבר  חדש.  זיק  ובעיניה  חלושות, 
עוד". וכבר מסתובבות שתיהן, אמא 

ובת, ופוסעות לעבר ביתן. 

ניצוץ  אחריהן,  עוקבת  שייבע 
והאש  בשמחה.  בליבה  נדלק  קטן 
השורפת הופכת לבעור בחום טהור.

לתוך  להיכנס  שייבע  תחשוש  עוד 
זיסלע  על  ולהשגיח  החצר המוכרת 
עד  יחלפו  ימים  הרותח.  הדוד  ליד 
שיחזרו פניה של גברת פסיה לחייך 

אליה כתמול שלשום.

אך עד אז, תחייך שייבע אליה. תיתן 
ליבה.  את  להציף  קדומים  לאהבת 
תרגיע.  שוב.  תפייס  עוד.  תתנצל 

תרפא.

עוד תלך. ותיפול. ותקום. ותתמודד. 
תמשיך להיאבק כדי לחוש בטעמה 

המתוק של ההתגברות.

שפרה.  דודה  של  בחדר  המזוודה 
מספר.  דקות  בעוד  יוצא  האוטובוס 
הדלת,  יד  על  עומדת  עודה  ושייבע 
המלטף.  האוויר  את  עמוק  נושמת 

ונשארת. ונשארת.

לא. היא אינה רוצה כנפיים.

מזל טוב! מזל טוב! נשמעו הקריאות מכל צד.

בחור  שור,  יעקב  עם  התארסה  במשפחתה  הבכירה  הבת  פריד  דבורי 
למדן וכריזמטי מישיבת מיר.

יקימו את ביתם בעזרת ה'  בעוד כשלושה חודשים, בסוף חודש אדר, 
ובשעה טובה ומוצלחת. 

יעקב ודבורי ידעו שאם הם רוצים לקנות דירה בעיר - עליהם להרחיק 
יעקב  סבירים.  בתנאים  משכנתא  לגלגל  יוכלו  שם  מתחרדת,  לשכונה 
וגם דבורי מגיעים ממשפחות חרדיות שורשיות, והרעיון לצאת לשכונה 

מתחרדת היווה פרויקט מאתגר עבורם.

הראשונים,  החודשים  לשלושת  גבוה.  בהילוך  נעשו  לחתונה  ההכנות 
סוכם בין שני הצדדים שישכרו דירה ליד הוריה של דבורי.

דיור  ביחידת  הזוג הצעיר התגורר  ובינתיים  החתונה עברה במזל טוב, 
ברחוב 'זית רענן'. 

היום  נצא  אולי  לדבורי:  יעקב  אמר  ברכות,  השבע  לאחר  ימים  כמה 
מעט  לתהות  ונוכל  שם,  שגרים  חברים  כמה  לי  יש  'רוממה'?  לשכונת 

על אופי השכונה.

דבורי הביעה את הסכמתה וסיפרה שגם לה יש כמה חברות שמתגוררות 
בהפסקת  שמחר  והחליטו  לחבריהם,  טלפונים  כמה  עשו  הם  שם. 
צהריים ישימו פעמיהם לעבר רוממה, שהייתה בעברה שכונה חילונית 
והפכה למתחרדת. הזוג הצעיר ערך ביקור בכמה רחובות של השכונה, 
הם קפצו לכמה חברים שלו וחברות שלה, ושמעו על האופי של השכונה 

המתפתחת.

כשמשפחת שור הצעירה חזרה לעת ערב לביתה, דבורי הייתה נלהבת. 
בתחילת  לשם  לעבור  מעוניינת  היא  שמבחינתה  לבעלה  אמרה  היא 

חודש תמוז, כך שיוכלו להתאקלם לפני החגים הבאים עליהם לטובה.

יעקב שמח שאשתו רוצה ומסכימה לעבור לשכונה המתחרדת. לאחר 
לכמה  יצאו  הם  בשכונה.  למכירה  בדירות  להתעניין  החלו  הם  שבוע 
וכמה גיחות בשכונת 'רוממה', והנה אחרי חודש של חיפושים - נמצאה 
בשעה טובה הדירה. לאחר כמה ימים הם ערכו חוזה קנייה אצל עורך דין 

יחד עם ההורים משני הצדדים.

לאחר שעברו את שלב קניית הדירה, החלה דבורי לחפש לעצמה משרת 
הוראה בסמיכות לשכונת רוממה - שם היא עתידה לגור. לאחר חיפוש, 
מתפתח  בסמינר  כמורה  להתקבל  הצליחה  היא  וריצות,  התעניינות 

בשכונת 'מקור ברוך' הסמוכה.

היום  והנה  למעבר.  מתכוננים  כבר  שהם  ודבורי  יעקב  הרגישו  עכשיו 
השלישית  לקומה  עשר,  יעקב  זכרון  לרחוב  עברו  הם  הגיע.  המיוחל 

בבניין בן שלוש קומות.

דבורי ידעה שחלק מהשכנים אינם רואים בעין יפה את פלישת החרדים 
לשכונתם. היא לא ציפתה שמישהי תערוך לה קבלת פנים, על כן היא 
החליטה להזמין את השכנים מיוזמתה לחנוכת הבית שתיערך בעזרת 

ה' בעוד יומיים, ביום חמישי הקרוב.

לכבוד האירוע היא אפתה שלוש עוגות והכינה סעודה בשרית שמכבדת 
את בעליה. גם חברותיה לא טמנו ידן בצלחת... ואילו יעקב וחבריו דאגו 
בנוסח פשוט  דיומא  לצד של הגברים: הם הזמינו רב שידרוש בענייני 

 "תחת כנפי 
השכינה"

חנה סגל
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יחד  יעקב  ניגן  מכן  ולאחר  וקליל, 
הם  שונים.  נגינה  בכלי  חבריו  עם 
לבבות  את  לחמם  יוכלו  שכך  קיוו 
רק  בהם  יראו  שלא  השכנים, 
עליהם  לכפות  שמנסים  פולשים 

להיהפך לחרדים.

הייתה  הבית  חנוכת  מסיבת 
המתפתחת.  לקהילה  הפתיחה 
שהגיעו,  והשכנות  השכנים 
התלהבו   - והצעירים  המבוגרים 

מהמפגש היזום והמיוחד.

מתי  שאלו:  שמיד  עד  נהנו,  כך  כל 
המסיבה הבאה? דניאל איתן, אחד 
החברים של יעקב, הודיע שבעזרת 
אחר  ארבע  בשעה  בשבת  ה' 
בבית  נוסף  מפגש  ייערך  הצהריים 

הכנסת 'אליהו הנביא'.

לכן  קודם  רב  זמן  חיכה  כבר  דניאל 
הצעירים  את  למשוך  להזדמנות 
לבוא לבית הכנסת. הוא רצה לספר 
איתם  ולקרוא  תורה  סיפורי  להם 
שתייה,  לצד  תהילים,  פרקי  כמה 

חטיפים ומיני מתיקה.

הן  גם  דבורי,  הנשים, חברותיה של 
הזמינו  הן  בכיסים.  ידיהן  טמנו  לא 
את הנשים והנערות, אמנם מעטות, 
של  בביתה  שבת  למפגש  שהגיעו 
מענייני  ידברו  שם  שוורץ,  ציפי 
ושתייה.  עוגות  ויחלקו  הפרשה 
נפלאה,  נראית  הייתה  ההתחלה 
גברתנים  כמה  החלו  פתאום  אבל 

להתסיס את הקהל.

"מה קורה לכם?!" הם שאגו בכעס. 
החדשים   - שהם  רואים  לא  "אתם 
אתכם  להפוך  רוצים   - הצעירים 
ל'דוסים'? מי שיעז ללכת למפגשים 

שלהם - אנחנו נטפל בו..."

בתוך  גם  מכך  שסבלו  כאלה  היו 
הנשים.   - ובמיוחד  פנימה,  הבתים 
עם  קשר  על  לשמור  רצו  הן 
ידיהן  אבל  והמסורת,  היהדות 
לב  שמו  החרדיות  הצעירות  נכבלו. 
ממש  העסק  אב  חודש  שבתחילת 
דליל. הן התעניינו מה קורה, ושמעו 
על האיומים. הפעילים התייעצו עם 
אנשי חינוך מבוגרים מהם, והוחלט 
של  ליבם  על  לדבר  ינסו  שהגברים 

הגברתנים...

עבד!  העסק  אבל  לא,  או  תאמינו 
כבן  בחור  לקובי,  פנו  הם  תחילה 
שמונה עשרה, שהיה היזם והמארגן 
וביקשו  ההפגנות,  של  הראשי 
של  המסיבה  את  לארגן  ממנו 
בחור  היה  קובי  הקרובה.  השבת 
דבר  של  שלאמיתו  הרוס  מבית 
יגידו  מה  פחד  אבל  להתקרב,  רצה 
ערב  קול  בעל  היה  הוא  החבר'ה. 
יוסף  מזרחי.  בלחן  להתפייט  וידע 
בקהילה  התווך  מעמודי  אחד  וינר, 
להנעים  ממנו  ביקש  המתפתחת, 
את המפגש המשפחתי, והנה - ראו 
לאחד  הפך  שקובי  מאז  פלא!  זה 
קבוצת  הפעילים,  המשתתפים 
ממש,  של  לקבוצה  הפכה  הגברים 

חמישים איש במספר.

בניית  על  לחשוב  החלו  הזה  בשלב 
שבת  בליל  שבת"  "עונג  קבוצת 
לנערים. היוזם העיקרי שלו היה - לא 
אחר מאשר קובי. גם קבוצת הנשים 
עכשיו,  כמובן.  לתפקוד,  חזרה 
לאחר כשנה של פעילות החלו לתת 
לימודים  מקומות  על  הדעת  את 
שיהיו יותר דתיים. שהילדים ילמדו 
שיכירו  תנ"ך,  שיידעו  להתפלל, 
לבית  קודם  פנו  הם  היהדות...  את 
אז  קיים  שהיה  'נועם'  הדתי  הספר 
בשכונה. אבל הם הסכימו לקבל רק 
שהם  בתואנה  מצומצמת,  קבוצה 
פנו  הם  תלמידות.  מחפשים  אינם 
שכונת  של  יעקב  בית  הספר  לבית 
שמחו  שם   - הסמוכה  מטרסדורף 

להיענות ולהושיט יד לשבים.

קבוצת  התארגנו  החגים  לקראת 
הגברים כדי ללמוד יחד את ההלכות 
לבחור  פנו  הם  לחגים.  הנוגעות 
בימים  תפילה  כבעל  שישמש  חזן 
מומחה  תוקע  בעל  וכן  הנוראים, 
בהלכות  הבקי  ורב  שמים,  וירא 
כ'מקריא'.  שישמש  שופר  תקיעת 
החבורה,  מבני  אחד  שי,  את  מינו 
המקומות  סידור  על  אחראי  שיהיה 
בבית הכנסת ובעזרת הנשים, סידור 
מודעות  תליית  והניקיון,  התאורה 

של זמני התפילות, וכן

הכנסת.  לבית  מחזורים  קניית 

הלכות  את  למדו  הנערים  בקבוצת 
ללמוד  שהחליטו  גם  היו  החגים. 
ובעיניים  בתקיעה,  ולהתנסות 
שהקהילה  המארגנים  ראו  זוהרות 

אכן קורמת עור וגידים.

שקטו  לא  הן  גם  הנשים  בקבוצת 
למדו  החגים  ולכבוד  השמרים,  על 
במשותף מעיקרי ההלכות והמנהגים 
ההתמקדות  עיקר  הפיוטים.  וסדר 
סימנים  תבשילים,  בהכנת  הייתה 
גם  הן  לכבוד החג.  מיוחדות  ועוגות 
וכולן  והבנות,  הנערות  את  שיתפו 
חיכו בהתלהבות לחגים המשמשים 

ובאים...

'שובה' הוזמן ראש הישיבה  בשבת 
לדרוש בהלכות יום הכיפורים ולומר 
הלבבות  את  לעורר  כיבושין,  דברי 

לתשובה.

עברו  והסליחות  הרחמים  ימי  ואכן, 
עליהם בהתעלות עצומה. התפילות 
קודש  וברגשי  עם  ברוב  נערכו 

כשקולם נשמע למרחקים. 

השתתפו  הסוכות  חג  לכבוד 
הילדים  ואף  והנערים  הגברים 
הכנסת.  בית  בחצר  הסוכה  בבניית 
כי  במיוחד,  מרגש  חידוש  זה  היה 
לבנות  העזו  לא  שנה  לאותה  עד 
סוכות פרטיות בבתים. תושבים היו 
מפחד  החרדית  לשכונה  מרחיקים 
הציפייה  הסוכה.  את  להם  שישרפו 
יעקב,  וגברה.  הלכה  המתקרב  לחג 
הקהילה  ממייסדי  ודניאל  יוסף 
של  סטים  כמה  קנו  המתגבשת, 
ארבעת המינים שיהיו בבית הכנסת 
לכבוד חג הסוכות על מנת לאפשר 
לקיים  החדשה  הקהילה  חברי  לכל 

את מצוות נטילת לולב כדין.

כך זכתה קהילה יקרה לחסות תחת 
באהבה  בקדושה,  השכינה  כנפי 
ואחווה; לנחת רוח לריבונו של עולם 

ולקירוב הגאולה השלמה.

ִיָּה
ׁ
ֹ צִפּוֹר חָפְש כְּמו

ְמָה ָמַי
ׁ
אֲנִי עָפָה הַּש

מַמְרִיאָה מֵעַל בָּתִּים

ְיַמִּים עוֹבֶרֶת עֵצִים ו

מִלְּמַעְלָה כָּל דָּבָר

נִרְאֶה אַחֶרֶת

ִים
ׁ
ֶהָאֲנָש

ׁ
לֹא יָדַעְתִּי ש

ְ קְטַנִּים כָּל כָּך

ְמָלִים ֹ נ כְּמו

ְלֹבֶן הַגַּלִּים דּוֹמֶה ו

לְקִצְפִּית הַמְעַטֶּרֶת

עֻגַּת יוֹם הֻלֶּדֶת

ְיֻחָדִים ְיָמִים מ ּ ב

ֶעָלִיתִי לְמַעְלָה
ׁ
כְּש

ְיַחֵל: לֹא הִפְסַקְתִּי ל

ֶלְּעוֹלָם
ׁ
קֵלִי, קֵלִי ש

הַמַּסָּע לֹא יִגָּמֵר!

ַי עָצַמְתִּי אֶת עֵינ

ֶאוֹתָן פָּקַחְתִּי
ׁ
וּכְש

מַטָּה יָרַדְתִּי

עַל הָאֲדָמָה נָחַתִּי

ַ ַן הָרוּח
ׁ
ְרַדְתִּי מִגַּלְש נִפ

ֶנָּתַן לִי
ׁ
ש

ַ ֶר וּמַצַּב רוּח
ׁ
אֹש

על כנפי 
הרוח 

חדוה הופשטטר
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סיפורנו מתחיל ורץ

אי שם בשנות התר"צ

עת החל להפציע בפולין

אורו של הרב מלובלין

ליבו הרחום ועיניו הצופיות

ראו בצער בחורי הישיבות

שאכלו "ימים" אצל אנשי העיירה

כל אחד כפי שמזלו איתרע

האחד ישן על מיטת פאר

השני בתוך קש התהדר

השלישי אכל כל יום בשר

וחברו זכה במרק מאולתר

"פת במלח תאכל" קיימו לחומרה

אך מה יהא על עולם התורה?

הרב מלובלין החליט: לא עוד!

יש לשנות המצב ללא שהיות

הוא קם ונסע ודיבר והתרים

את קרנה של תורה חייבים להרים

וכך אחרי שנים או חודשים

את חלומו הצליח להגשים

מבנה מפואר בן שש קומות

נבנה לטובת בחורי הישיבות

חדר לימוד גדול

שיש בו הכל

חדרי שינה מרווחים

עם כסתות וכרים

אח... יישוב הדעת שכזה

אין בכל העולם הזה

)אכן, זכה גדול הדור

לקבוע תבנית שעברה מדור לדור

ועד היום זוהי זכות גדולה

להחזיק את לומדי התורה(

ישיבת חכמי לובלין קמה והייתה לעובדה

וידיו של הרב מלובלין מלאו בעבודה

הוא גייס צוות עובדים מיומן

שתקתק הכל ובזמן

רק משרה אחת נשארה מיותמת

נכון, צדקתם! חסרה מבשלת...

חיפשו וחיפשו, לא התפשרו

מבשלת עם לב רחב רצו

כזאת שתכניס אהבת התורה 

בכל מנה תורגש היראה

בסופו של דבר נמצאה האבדה

וטויבע המבשלת החלה בעבודה

אכן, הבחירה הייתה מעולה

בכל בישול טויבע הכניסה תפילה

שהכל יהיה טוב וטעים

והאוכל יוגש בכלים נאים

והתפריט? חייב להיות מזין ובריא

כך לומדי התורה יוכלו להמריא

יש לגוון ולהוסיף עוד ארוחות

גם לבחורים שלומדים אחר חצות

שלא ייפלו עפעפיהם בתנומה

ממהרת טויבע להוסיף עוד מנה

ולנער הרך שהגיע מרחוק

רוקחת מרקחת שיהיה לו מתוק

ולזה שבבוקר מתקשה קצת לקום 

- ממהרת לשפות קפה מהקומקום

כך ניהלה טויבע את המטבח

בין בישול לתפילה, בין תיבול לשיח 
רך

וכך חלפו להן תקופה או שתיים

אך דא עקא,

רוחות אחרות נשבו בינתיים

זמנים לא פשוטים לעולם הגיעו

דיבורים על משבר כלכלי השמיעו

המזומנים  התמעטו...  התורמים 
פחתו

ואט אט החלו להרגיש

שגם הישיבה נקלעה לעסק ביש

ולמרות כל המאמצים

הורגשו הקיצוצים.

גם ידידתנו טויבע מהמטבח

קיבלה הוראות וקולה נאנח

התפריט הפך לפחות מגוון

נהיה מחסור בלחם לבן

אורז ניתן ממש במשורה

תפוחי האדמה גירדו את הקדירה

אבל....

טויבע שלנו לא אמרה נואש

בכל יום עמלה על תפריט חדש

הראש מחשב, הפה ממלמל תפילה

שלא יחסר כלום לבני עלייה

התאמצה ואלתרה והגיעה לפשרה

איזו  בשרית!  מנה  בשבוע  פעם 
בשורה!!!

הלכה טויבע בצעד קל

אל האטליז המוכר

מה תקנה בתקציב הדל

ועל מה תקבל מחיר מוזל??

אולי תחזור וחסל?

אך לא!!!!

התושייה אותה לא עזבה

עת חשבה היא וחישבה

התמקדה במטרה

של לומדי התורה

הביטה כה וכה למעלה ולמטה

להביא  טוב  משהו  היא  חיפשה 
הביתה

ומה תרכוש בתקציב הדל?

כנפי עוף!!!

מהר לסל וחסל...

ואף קיבלה במחיר מוזל!

אהה טויבע אין זה קל

אך שכרך בשמיים מחושב ומשוקלל

זכו הבחורים וגם בזמן של קושי

ליהנות מארוחות ללא דופי

ובכל יום שלישי בשבוע

זכו עוד יותר לשבוע

ממנה עשירה של כנפי עוף

שרק קצרה מחמאות בלי סוף

גם השגרה הזאת התקבלה בברכה

אותה  על  לספר  אפשר  כמה  וכי 
הארוחה

אלמלא שוב קרתה תפנית

היינו כבר מזמן סוגרים את התוכנית

בצהריים שטוף שמש ונעים

נכנסה טויבע את התבשיל להנעים

רצתה היא רק לערבב

את המרק שהכינה מכל הלב

הרימה מכסה, מצקת לקחה

אך אוי! מה זה? נמלטה הצווחה

הסיר חצי ריק כמעט מרוקן

היכן העופות שהיו לא מזמן?

הביטה לרצפה חיפשה עקבות

מכמה  מלבד  דבר  גילתה  לא  אך 
טיפות

מה עושים? אילו בושות!

עיניים  מול  פנים  תישא  איך 
דורשות?

מה יהא על ארוחה מבריאה,

מה יהא על לומדי התורה???

הביטה בסיר, טפטפו גם דמעות

אולי מרק מלוח ישביע הפיות?

"די! די לייאוש!"

התנערה טויבע בחוש

נשאה  ושוב  כהרגלה  הזדקפה 
תפילה

את התבשיל ערבבה

את כנפי העוף סיבבה

חצתה מנה אחת לשתיים

שלתה תפוח אדמה מהירכתיים

כנפי עוף 

רחלי אגסי



9697

וכך אחת ושתיים חילקה לצלחותיים

 - - - - - - - - - - - - - -  -
 - - - - - -

לילה כיסה את פני העיירה

הציץ גם על לומדי התורה

הכיצד זה שיש עדיין כוח

איך לא תוכל לשכוח

הן ארוחה היום הייתה קמצוץ

האינך רעב, חלש, רצוץ?

ואור התורה השיב לעומתו

טעם הלימוד אין כמותו

משיב נפש, משביע כל 

רק כך היא הדרך לגדול

והלילה נמלט בחוסר כל...

חלפו יום יומיים ויותר

ושוב הגיע יום שלישי המבשר

שוב הכנת ארוחה נהדרת

הפעם כנפי עוף צלויים לתפארת

תיבול פה ושם גם ירק נוסף

להיות חלק מערך מוסף

נכנסה המבשלת למטבח בקלילות

על מנת להגיש המנה בזריזות

פותחת מכסה, מסדרת תבניות

יכול  לא  זה  שוב???  זה?  מה  אך 
להיות!!!

איך שוב פרשו להם עופות כנפיים

והפעם חסרה המנה בכפליים

סופרת שנית בודקת תכולה

הפעם לא טעתה! במחילה

שאפה היא אוויר מלוא הריאות

את צערה אין להראות

שוב תמלא צלחות בשמחה

אף אחד לא ירגיש מחסור בארוחה

רק לעת ערב כשירדו הצללים

ודממו להם מסדרונות הומים

תיגש בחיל ורעדה

אל ראש העדה

תקיש על דלתו ביראה

ותשטח שאלה בצנעה

אוהו, הרב מלובלין

לא אירע כדבר הזה בכל פולין!

פעם בשבוע סוף סוף

מגישים לבחורים כנפי עוף

הן הכל ניתן במשורה

אז מדוע ככה ארע?

מי יהין כך להחסיר מלומדי התורה?

הקשיב הרב בעיניים עצומות

אחז בזקנו ואימץ מחשבות

"יש פה עניין שחייב עיון

אכנס את שאר הצוות לדיון"

וכך עלו וירדו השערות

מי זה הגנב שיכול להיות?

אם חתול זה או בעל חיים

ייתכן שמזמן כבר היו מגלים

אולי גוי או בחור ליצן

אולי סתם פרחח או איזה קבצן?

הרים הרב את ידיו

"אין מנוס מלהציב מארב

אבל אך ורק בצורה מכבדת

כדי לא לבייש נפש מועדת".

וכך ננעלה האסיפה בייחול

שבשבוע הבא יסתיים התעלול

באותו יום שלישי בשבוע

לא היה לטויבע מרגוע

סיימה את מטלותיה מוקדם

וחיכתה למארב כפי שסוכם

כל היום עיניה בולשות, מחפשות

תפילה בליבה שפתיה רוחשות

והנה, הגיעה השעה המיוחלת

מאחורי  עצמה  הצניעה  טויבע  ו... 

הדלת

חיכתה וחיכתה כך כמה רגעים

עד שהחלה לשמוע רחשים

תוך  אל  מהססים...  קטנים  צעדים 
המטבח נכנסים

את  אימצה  נשימתה,  את  כלאה 
ראייתה

העזה להעיף מבטה 

ו...כמעט צווחה מפיה נמלטה...

 - - - - - - - - - - - - - -  -
- - - - - - - - - - - - - - - - -

ילד! ילדון קטון!!!

את פניו מכסה כובעון!

ועוד אין לטעות! יהודי הוא לבטח

ציצית ופאות לו – סימנים לעם נצח

הרים הילדון את המכסה ולקח כמה 
כנפיים

אחת  ויצא  סלו  לתוך  הכניס 
ושתיים...

טויבע עדיין נשארה קצת קפואה

אך מיד התעשתה ואחריו מיהרה

הילד נכנס בין סמטאות בזריזות

וטויבע חשבה "האין זו עזות?"

ראש  הן  עצמה,  היסתה  מיד  אך 
הישיבה ביקש

"הכל בצנעה כדי לא לבייש"

המשיכה לצעוד ופתאום מגלה

שהגיעו לבית גביר העיירה

לפני שהילד נכנס לארמון

הרים מעל פניו את הכובעון

וטויבע שוב החניקה צעקה

הן זה מוט'ל בן הגביר! כמעט צעקה

מה לר' יצחק הגביר ולכנפי עוף?

הן מצלצלים יש לו בלי סוף

ואולי הילדון

רק חמד לו לצון?

חינוך  אולי  מוסר?  הוא  צריך  אולי 
יעזור?

סבה על עקבותיה נרגשת

כל כולה סוערת וגועשת

כאשר ירדו לעת ערב צללים

בצעדים  הישיבה  ראש  אל  ניגשה 
כושלים

גוללה את מראות עיניה ביום

עדיין חושבת שהיה זה חלום

ושוב ראש הישיבה השקול

משיב בנועם ובקול צלול

הן לא זה מעשה ליצנות

יש לבדוק העניין בסבלנות

המתיני נא ימים אחדים

אבדוק העניין לפני ולפנים

המתח מיום ליום עולה

מתי הסיפור יתגלה?

מה יעלה בחכתו ראש הישיבה

ומתי טויבע תקבל כבר תשובה?

שלישי  ויום  קצת,  עוד  מעט,  עוד 
מגיע

מה יבוא ראש הישיבה להודיע?

אך לא!

שום דבר מיוחד לא נאמר

רק טויבע קיבלה סכום כסף ניכר

לקנות יותר כנפיים ניתנה ההוראה

וכן להוסיף עוד פירות במהרה

טויבע עשתה כמובן כפי שצוותה

ואם התפלאה - שמרה על שתיקתה

שוב זכרה מה שהתבקש

הכל בצנעה כדי לא לבייש 

לימים תדע, תשמע העלילה

על ר' יצחק הגביר שירד מגדולה

כן, ר' יצחק גביר העיר

נושל מנכסיו ביום בהיר

את מצבו ניסה להסתיר

את בני ביתו חזר והזהיר

אך לא כולם עמדו בניסיון

ובנו הקטן מוט'ל אזר אומץ וחיפזון

אל הישיבה נכנס והשאיל 

כמה כנפי עוף על מנת להחזיר

אך ראש הישיבה בחוכמתו כי רבה

השאיר העניין על אש נמוכה

גייס עוד תרומה, נידב אנשים

כדי להחזיר הכספים לנושים

הכל בסתר מבלי לחשוף פרטים

תמך בר' יצחק ובני ביתו המטים

עד שחזר הגביר למעמדו

אף אחד לא הרגיש שירד כבודו

שוב חזר לעשות עסקים כבעבר

הודות לר' מאיר לא הורגש דבר

ועד היום לא ידועה הסיבה

לתמוך  הראשון  יצחק  ר'  מדוע 
בישיבה

כן...

כאשר יש דעת תורה –

לא פועלים במהרה

וכך לדורי דורות 

הנחיל ר' מאיר לקחים והנהגות

זכה להעמיד תלמידי חכמים

דרך  מורי  תורה,  של  משפחות 
ורבנים

ומאז ועד היום דמותו מאירה 

את כל עולם התורה...
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יום בהיר, השמש זורחת, ובליבה של מירי התקווה פורחת: 
"אולי השדכנית תתקשר?" הייתכן שהיום תהיינה בשורות 
טובות? ואולי הבחור שהיום תציע - הוא השידוך האמיתי 

והטוב?

הימים ימי חופשת הקיץ. מירי עומדת במרפסת ומתבוננת 
מבחינה  היא  השעשועים.  בגינת  ילדיהן  עם  באימהות 
ספר...  וקוראת  יושבת  בעגלה,  התינוק  עם  חיה  בחברתה 
כמה מחברותיה נשואות פלוס ילד או שניים, ורק אצלה - 
ועפו  כנפיהם  פרשו  הסורג  על  שנחו  יונים  זוג  זז.  לא  דבר 
כיונה  אבר  לי  ייתן  "מי  באוזנה:  הדהד  משפט  בנחת.  להם 
מתי  האמיתי?  לזיווג  אזכה  כבר  "מתי  אשכונה".  אעופה 
איחול  אותו  שמחה  בכל  ביתי..."  את  לבנות  אני  גם  אוכל 

נשמע: "בקרוב אצלך".

'בקרוב אצלך' - זה עדיין בסדר, אך לעיתים יש מוסיפות: 
"אל דאגה, זה יגיע", או: "רק שאחותך חבצלת לא תעקוף 
אותך, אה?" אילו רק ידעו כמה משפט זה צובט בליבה של 

מירי... לפעמים אנשים שולפים משפטים בלי לחשוב.

ואכפתית  רגישה  יחסית  שולמית  השדכנית   – לעומתן 
מאוד. לפני כשבוע היא הציעה שידוך "בן צעיר של משפחת 
אומרים?  איך  משה'.  'תפארת  ישיבת  של  העילוי  סגל, 
לזכות בו - כמו לזכות במרגלית יקרה. אך רציתי לומר ש..." 
כאן היא עצרה וחיפשה את המילים העדינות... "תראי, אני 
מציעה אותו למירי, כי לדעתי הוא השידוך המושלם עבורה. 
איך אומרים? מתאימים כזוג יונים. אבל תראי, גם בחורים 
קצת  לבוש  אוהבים   - בדורנו  והעילויים  יקרות  כמרגליות 
יותר כזה... כמו חבצלת בתך. ולא יזיק יותר חיוכים..." והאם 
השידוך  שכשיגיע  אומרת  בתי  שלומית,  "גברת  ענתה: 
האמיתי, היא כפי שהיא - תהיה הבחורה המושלמת עבורו".

עם  הפגישה  מאז  ימים  שלושה  שעברו  מירי  נזכרת  ועתה 
הבחור העילוי. אכן מלא בחכמה, בתורה, דוגמא לדרך ארץ 
פעמיים  הפגישה  במהלך  הביט  מדוע  אך  לזולת.  וכבוד 
בשעון? האם השתעמם בפגישה? עדיין לא הייתה תשובה 

ממנו. מירי מתנערת ממחשבותיה ומתיישבת.

הנרגשת",  "הכלה  הקפה:  שולחן  שעל  הספר  קרץ  לעיניה 
ומירי מחייכת.

כל  נרגשת?...  שאינה  כלה  יש  וכי   - הנרגשת"  "הכלה 
השמחות  לאולם  כבר  אותה  נושאים  ודמיונה  מחשבותיה 
בשמחה  תאמרנה  הכלה',  מירי  יפה  'כמה  המלך'.  'שלמה 

חברותיה.

מירי מדפדפת בספר שאחותה כנראה קראה לפניה, כשרוח 
נעימה נושבת ומלטפת את פניה... מירי פותחת היכן שהוא 

ומתוך סקרנות קוראת בספר:

"אני כה נרגשת. מחר החתונה", חשבה חני. "מחר בשעה כזו 
לי...'.  מקודשת  את  'הרי  יאמר  החתן  החופה...  תחת  אהיה 
נפוחה,  הכלות.  מסלון  שהביאה  הכלה  בשמלת  נוגעת  חני 
יחמיאו.  את!'  יפה  'איזו  לבנות...  ופנינים  באבנים  מקושטת 

במחשבתה  תערוך  כרגיל  ואימא 
תרגיל הגנה בהילה לבנה...

חני המאושרת מצמידה את השמלה 
המראה...  מול  ומסתובבת  לגופה 
מגיעה  היא  כנפיים  לה  יש  וכאילו 
הכלה,  כיסא  את  רואה  לאולם, 
מפזרות  שושבינות  עליו  והשטיח 
מקושט  ושולחן  שולחן  כל  פרחים... 
הגבוהים  באגרטלים  בפרחים 

והשקופים...

באושר  שקועה  שהיא  למרות 
לשמוע  שלא  יכלה  לא  לה,  הצפוי 
חברותיה,  של  מוכרים  קולות 
תולה  היא  ושמחה...  צחוק  קולות 
אילו  הוו.  על  השמלה  את  במהירות 
לעצמה.  לוחשת  מקסימות!  חברות 
לכיוון  רצה  מחלומותיה,  מתנתקת 
המדרגות לרדת אליהן. קבוצת בנות 
וכל אחת מהן אוחזת במגש ממתקים 
ומאפה. כשריח המאפה כבר הספיק 
למלא את חלל הבית, חני המאושרת 
חיבוק  תעניק  היא  במדרגות.  דילגה 
ובאה  שטרחה  אחת  לכל  ונשיקה 
לשמחה... ואז קרה הבלתי צפוי: היא 
חברותיה  לעיני  במדרגות  החליקה 
חלקן  המחזה  שלמראה  ההמומות 
החליקו מידיהן את המגשים. אווירת 
לאווירת  מקומה  פינתה  השמחה 

אכזבה, מתח ודאגה...

***

שאין  העולם  לבורא  תודה  "תגידו 
במיון,  הרופאה  אמרה  שבר",  שום 
והאימא  הרנטגן...  צילום  את  בוחנת 
הכואבת  הרגל  עם  "מה  שואלת: 
הספיקה  האחות  כך?"  כל  והנפוחה 
אלסטית  בתחבושת  לחבוש 
תקבל  "היא  הוסיפה:  והרופאה 
ותצטרך  כאבים,  משככי  כדורים 
שלושה  הרגל  על  לעמוד  לא  לנוח. 
מבטים  מחליפים  ההורים  ימים..." 
מחר  "אבל  ימים?  שלושה  ביניהם. 

חני כלה!"

לאכזב  לי  צר  אך  מזל-טוב!  "כלה? 
לעמוד  תוכלי  לא  כלה.  אותך, 
ורשמה  אמרה  מחר",  רגלייך  על 
כיסא  השיג  אבא  שחרור.  מכתב 
פניה  את  כיסתה  חני  ואילו  גלגלים, 

"תודה,  בשקט.  ובכתה  ידיה  בשתי 
דוקטור", אמרה האם, נאנחת.

זו  האחות,  חדר  פני  על  חלפו  כאשר 
ותחבה  מה  דבר  במהירות  רשמה 
בידי הכלה. היא לחשה לה משהו תוך 
שהרופאה  במבטה  בודקת  שהיא 
ברכב  כשהיו  בכך...  תבחין  לא 
האחות  רשמה  "מה  האם:  שאלה 
על  ממליצה  "היא  לחשה?"  ומה 
מספר  לדעתה  מרפא...  צמחי  שמן 
את  ישפרו  בערב  מחר  עד  עיסויים 
את  להשיג  אפשר  "והיכן  המצב..." 
וארשת  האם  שואלת  הזה?"  השמן 
אור  יקרה.  שכך  אמונה  מביעה  פניה 

תקווה הופיע בעיני הכלה.

יעמיד  מרפא  ששמן  מאמינה  "את 
אותך מחר על הרגליים?" שואל האב 
משהו  נפסיד  "וכי  נהיגה...  כדי  תוך 
שמשמיים  מאמינה  אני  ננסה?  אם 
ההצעה",  עם  האחות  נשלחה 
אמרה האם. חני לא הצליחה לקרוא 
לא  בכתב  שנרשמה  הכתובת  את 
שאמר,  לאבא  העבירה  היא  ברור. 
לכתובת  מאוד  קרובים  "אנו  מרוצה: 

הרשומה".

***

שהחתן  חושבת  אני  ואימא,  "אבא 
לאחר  חני,  אמרה  לדעת",  צריך  כבר 
הוריה.  בעזרת  במיטתה  שנשכבה 
על  לה  הניח  העשר  בן  יוסי  אחיה 
וחני  וכוסות,  מים  בקבוק  השידה 
מבטה  הכר.  על  ראשה  הניחה 
הקיר  על  התלויה  השמלה  על  נח 
שעות  מספר  לפני  רק  ממול. 
חשה,  ועתה  מאושר.  קורנת  הייתה 
הכלה  עליה.  נחתה  העולם  שעצבות 
יכלה להגדיר את  המאושרת, שכעת 

עצמה 'הכלה המתוסכלת'.

כעבור מספר דקות הסירה אימא את 
ומרחה  חני  של  מרגלה  התחבושת 
"הרוקח  הריפוי.  שמן  את  בעדינות 
יפחית  גם  שהשמן  לאבא  הסביר 
מעודד.  בקול  אמרה  הכאב",  את 
קולה של אימא היה מרגיע כמו ידיה 
חני.  עונה  "אמן",  ברגל.  שטיפלו 
יכול  נס  שרק  חושבת  היא  ובליבה 

להעמידה על רגלה הכואבת.

אבא דיבר עם אבי החתן, החתן עצמו 
חשוב  שהכי  אמר  אביו  בישיבה... 

שהכלה תשתדל להיות רגועה.

חתונה  לדחות  אפשר  אי  "אימא, 
יודע על  נכון? החתן  ימים,  לשלושה 
עם  יוסי  נכנס  רגע  באותו  האירוע?" 
הפלאפון. "זה יונתן", אמר והגיש את 
הפלאפון לאחותו המופתעת. הם לא 
מדברים בשבוע האחרון עד החתונה, 
עימה.  לשוחח  רוצה  החתן  ועתה 
ויוסי  "חני..." החל בשיחה כשאימא 
יצאו מהחדר. חני שתקה, ליבה  כבר 
היא  מעורבים...  ברגשות  התמלא 
רק רצתה לבכות. "חני, גם כך כאבים 
הפחות  לכל  גדול.  סבל  הם  ונפיחות 

תורידי את הדאגות והצער ממך..."

והמשיך  בוכה...  אותה  שמע  הוא 
כל- התפללנו  שנינו  "חני,  בשיחה: 

נפש  העוגמת  בנישואין.  שנצליח  כך 
ובעזרת  הנישואין,  לפני  קרתה  כבר 
נדע רק אושר".  ועד עולם  ה' מעתה 
הפיחה  עימו  השיחה  ענתה.  "אמן", 
מאד  חשה  והיא  ביטחון  המון  בה 
בלימוד  עסוקים  היו  כולם  מחוזקת. 
של  המהירה  להחלמתה  ותפילה 
הכלה, ואימא לא חסכה שום מאמץ 
בבוקר  ברגל...  טיפלה  שעתיים  וכל 
את  לראות  שיבוא  לאבא  קראה 
מן  לרדת  לה  עזרו  ההורים  השיפור. 
רצון.  משביע  היה  והשיפור  המיטה, 
"מזמור  חני.  אמרה  נס..."  "ממש 
לתודה", והצמידה לאימא - הרופאה 
שאימא  הציע  יוסי  נשיקה.  שלה, 
במידה  כלה  נעלי  זוג  עוד  תקנה 
תוכל  הנפוחה  שהרגל  יותר,  גדולה 
להיכנס בה, וחברתה המלווה קיבלה 
הדרכה מאימא להמשיך בעיסוי כמה 

פעמים.

***

וחמותה  כשאמה  באולם  עמדה  חני 
בצעדים  הלכה  היא  בה.  אוחזות 
אך  פעם...  מידי  עצרה  ואף  איטיים 
הבינו  מהאירוע  ידעו  שלא  אלה 
המוזיקה.  קצב  לפי  הולכת  שהיא 
שאותן  חדשות  פנים  גילתה  לפתע 
לא הזמינה, אך אימא דאגה להזמינן. 
איך  מוכרות...  האלה  הפנים  רגע.. 
יכולתי לשכוח? זו האחות עם מרשם 

מי ייתן לי 
אבר כיונה 

מלכה יחזקאל
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חיוך  אליה  וחייכה  חשבה  השמן! 
רחב...

זו",  בטבעת  לי  מקודשת  את  "הרי 
שומעים  אשר  משפט  החתן  אמר 
כלה  שכל  משפט  בחיים,  פעם 
כוס.  שבר  החתן  לשמוע...  ממתינה 
מזל-טוב..."  ה"מזל-טוב  איחולי 

נשמעו מכל עבר.

"מזל-טוב" קראה גם מירי, שהייתה 
כשעיניה  הספר,  בקריאת  שקועה 
מלאות דמעות שמחה... איזה סיפור 
מרגש! ולפתע שמעה את קולה של 

אימא מדברת בפלאפון...

ראשונה  פגישה  אומרת?  את  "מה 
איתה ורוצה לסגור? מה הוא אמר? 
כל  בה  שיש  הראשונה  הבחורה  זו 
מה שהוא מחפש? טוב, אשאל את 
להיכנס  עמדה  מירי  הנערה..."  פי 
אחד  שברגע  שאימא  אלא  לסלון, 
נכנסת  חיכתה  לו  לאושר  זכתה 
קורנת מאושר. "שמעת, מירי שלי? 
כל מה שחיפש מצא בך! הוא רוצה 

לסגור היום...

"האמת, אימא, גם תשובתי חיובית. 
תלמיד  מאוד.  ממנו  התרשמתי 
חכם, ירא שמיים, מידות נפלאות... 
חיובית  לתשובה  לקוות  רציתי  לא 
בשעון.  שהביט  במיוחד  ממנו, 
נכנס  ועתה  להתאכזב..."  פחדתי 
אביה ובישר בקול עליז: "אביו שואל 
האם  בסדר.  זה  בשבע  הערב  אם 

נספיק להתארגן?"

"נתארגן. חיכינו כל כך הרבה לרגעי 
אימא,  אומרת  האלו",  האושר 
ושמעה  עתה  זה  שנכנסה  וחבצלת 
חיבוק  והעניקה  באה  הבשורה  את 
של שמחה. "אחותי! את כלה! מזל-

שמחה  כשדמעות  אמרה  טוב!" 
בעיניה. מירי החליטה לנשום עמוק 
ולשחרר, והחליטה לשאת תפילה... 
כל  את  יסדר  העולם  שבורא 
ותהיה  טוב,  הכי  הצד  על  העניינים 

שמחה אמיתית גם היום.

אבא  הבגדים,  לארון  ניגשה  מירי 
למטבח.  פנתה  ואימא  לקניות  יצא 
אחותי  "התרצי  הציעה:  חבצלת 
לחברותייך?"  טלפונים  שארים 

למירי לקח זמן לעכל את כל האושר 
חייכה  היא  לה,  שלח  עולם  שבורא 
נהדר".  רעיון  זהו  "תודה!  ואמרה: 
לתודה  מזמור  ואמרה  עמדה  מירי 
צחקה  טוב"  "סימן  נרגש.  בקול 

חבצלת והצביעה לכיוון החלון:

זרדים,  במקורם  הביאו  יונים  זוג 
לבנות את הקן החדש שלהם.

המולת המטבח שואבת אותי. ההכנות לשבת דורשות ממני 
ריכוז מיוחד. הבית שקט, אברימי ישן, אהרון בשיעור ועדי 
שאני  כמה  נפשי.  כאוות  המטבח  את  מנהלת  אני  איננה. 
לקראת  הבישולים  תזמורת  על  לנצח  היכולת  את  אוהבת 
שבת. מתבלת בשירים, מוסיפה קורט "לכבוד שבת קודש", 
ומתפללת שייצא טעים. עדי עולה בראשי. מה היא אוהבת 
לאכול? אני מנסה לחשוב מה יהיה לה הכי טעים. אני רוצה 
וגם רוצה שתרגיש שהקשבתי לרחשי  לגוון,  קצת לשנות, 

ליבה. מה ישמח אותה? ליבי יוצא אליה.

פיה.  בזווית  ביישני תלוי  חיוך  נכנסת.  היא  נפתחת,  הדלת 
לי  לגלות  רוצה  לא  משהו,  מסתירה  שהיא  מראה  פרצופה 
אותה,  שואלת  אני  היה?"  איך  שחזרת.  יופי  "עדי,  הכל. 
מנסה להבין איך היא מרגישה. "טוב", היא עונה רפות. לא 
מרבה לשתף. "היה לך כיף?" אני מנסה לפתח שיחה. היא 
לשלל.  לה  שהיו  השקיות  ערמת  את  לי  מראה  מהנהנת, 

"וואו, כמה דברים! תראי לי, מה קיבלת?"

החולצות  את  לי  מראה  לאט,  השקית  את  פותחת  היא 
אליה,  מחייכת  אני  תתחדשי!"  "מקסים!  שלה.  החדשות 

מנסה לפתוח את ליבה וליבי גם יחד.

אני  האלה  החולצות  "את  מבט.  אלי  מישירה  היא  "רות" 
אכבס ביד". אני לא מבינה מה היא אומרת. "אני לא רוצה 

שייהרסו לי כמו החצאית הוורודה שלי..."

אני נעצרת על עומדי. פי משתתק והגרון נחנק. אני מהנהנת 
ומסתובבת למטבח. לא יכולה לשמוע אותה יותר.

חוזרת למטבח, בורחת מהכל. לא מוצאת את עצמי פתאום. 
מקל המנצחים שלי מונח ברישול, לא יכולה להמשיך ולנצח 
על ההמולה הזו שבתוכי. אוי החצאית הזו. אני חושבת על 
והלבן  יחד עם כהה,  החצאית האומללה שכיבסתי בטעות 
שהיה בה הפך לאפור. הצטערתי והתנצלתי, אבל מובן שזה 

לא עזר לי. 

עוד  לה  לכבס  לי  לתת  לא  "מגבוה"  הוראה  קיבלה  היא 
בגדים. מתערבים לי בחיים, אפילו בתוך ביתי לא נותנים לי 
את הקרדיט לעשות כרצוני? עד מתי אצטרך לספוג ולהכיל, 
בלי יכולת להגיב? עד מתי אצטרך לשתוק, בלי לומר מילה 

אחת מיותרת?

אני מכבה את האש בכיריים, זו שבוערת בי לא תכבה מהר 
לשבת.  בהכנות  להמשיך  יכולה  לא  לחדר,  בורחת  כך.  כל 

הדמעות נושרות, אינן שואלות אותי.

את אשמה, אני שומעת את המוח אומר לי. פתחת את הלב, 
ועכשיו הוא נשרף.

נכנסתי לבית של אבא ורות עם השקיות שאמא קנתה לי. כל 
כך התגעגעתי אליה. אמא שלי היקרה. היא לא נראתה טוב כל 
כך, וגם ידעתי שאין לה הרבה כסף, ועדיין היא קנתה לי כמה 
חולצות חדשות. "תחשבי עלי כשתלבשי אותן", היא אמרה 

תחת כנפייך

מ' ב' ש'
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עלייך,  לחשוב  מפסיקה  לא  אני  לי. 
אמא, אמרתי לה, קצת בשקט. והיא 
רק ליטפה אותי, חזק מדי. "את עוד 
ביחד.  הזמן  כל  ונבלה  אלי,  תחזרי 
את תראי שאני קצת אתחזק ונחזור 
היא  פעם".  כמו  משפחה,  להיות 
"בואי  בעיניה.  ודמעות  אלי  חייכה 
החולצות".  של  התוויות  את  נבדוק 
היא מביטה בי במבט המוכיח שלה. 
לחצאית  קרה  מה  זוכרת  את  "עדי, 
רות  הנהנתי.  כן,  לך?"  שקניתי 
לאפורה  הפכה  והיא  אותה  כיבסה 
שלא  למרות  בחצאית.  נזכרתי  קצת. 
אפורה,  קצת  שהיא  לי  אכפת  היה 
לך,  מציעה  "אני  כעסה.  מאוד  אמא 
שלא כדאי שרות תעשה עבורך עוד 
לכבס  רוצה  שאת  לה  תגידי  דברים. 
ייהרסו  שלא  שלך.  הכביסה  את  ביד 
לך כל הדברים שאני קונה לך, טוב?" 
רציתי  רק  ואני  אותי,  ליטפה  היא 
היד.  בכף  שלה  החום  את  להרגיש 
אמא הורידה אותי בבית, אמרה שיש 
אותה  שאלתי  חשובה.  עבודה  לה 
תעבוד  היא  אליה,  כשאחזור  גם  אם 
"מה   – לי  ענתה  והיא  בלילות,  גם 
ונסעה  לעכשיו",  זמני  זה  פתאום, 
היא  אמא  הביתה.  עליתי  מהר.  מהר 
לה  דומה  לא  ורות  ביותר,  החשובה 
טוב  הכי  מה  יודעת  אמא  רק  בכלל. 

בשבילי.

עלו  ממנה  המתוקים  הזיכרונות 
הייתה  קטנה  כמה  פתאום.  לי 
ורכה.  מתוקה  אותה,  כשהכרתי 
מגיעה  הייתה  היא  הכרנו,  כשרק 
ועוד  בשבוע  פעמיים  אותנו  לבקר 
תמיד  שבועיים.  כל  אחת  שבת 
הגיעה בשמחה, חיכיתי לה, לבלות 
לכבוד  מאכלים  איתה  להכין  איתה, 
לי  מספרת  הייתה  פעם  בכל  שבת. 
החברות  על  שלה,  הלימודים  על 
שיתפה  בשכונה.  החברות  בכיתה, 
עוררה  שתמיד  בצורה  בחייה  אותי 
לי  הודיע  כשאהרון  השתאות.  בי 
בטוחה  הייתי  אלינו,  עוברת  שהיא 
הזו  התקופה  את  לעבור  שנצליח 
על  להתגבר  נצליח  ביחד  בשמחה, 

הקשיים. 

שלך?"  הטלפון  את  אפשר  "רות, 
ערב  אלי  ניגשה  שברירית,  עדי, 
לאמא".  להתקשר  רוצה  "אני  אחד. 
את  לה  מוסרת  מתוקה,  בוודאי 
לחדר,  בורחת  והיא,  שלי.  המכשיר 

מתנתקת, נעלמת, נסגרת.

חוזרת  והיא  עוברות,  דקות  חמש 
עם  דיברת  אפורות.  פניה  אלי, 
היא  "לא,  מתעניינת.  אני  אמא? 
מאוד".  עסוקה  בטח  לי.  ענתה  לא 
כזו.  מסכנה  מפרפר.  שלי  הלב 
בטלפון.  הצצתי  לחדרה,  כשחזרה 
ניסתה  היא  פעמים  עשרה  חמש 
היה  ולא  שלה,  לאמא  להתקשר 
קיוויתי שהטלפון  כל הלילה  מענה. 

יצלצל, אבל הוא לא הסכים איתי.

משתפת  שאני  לרות  אראה  אני 
עכשיו,  רק  זה  אבל  פעולה,  איתה 
שאני גרה בבית הזה. אמא הבטיחה 
לי שבקרוב ממש אחזור אליה. אמא 
תמיד מבטיחה לי שעוד נחזור ונחיה 
מה  לאמא  לספר  רוצה  אני  יחד. 
המורה  השיעור.  בזמן  היום  חשבתי 
אחת  ילדה  על  סיפור  לנו  סיפרה 
שרצתה כל הזמן את מה שלא יכלה 
הדבר  את  חיפשה  ותמיד  להשיג, 
נהנתה  לא  בכלל  ובעצם  הבא,  הטוב 
לספר  רציתי  עכשיו.  לה  שיש  ממה 
הילדה  כמו  לא  דווקא  שאני  לאמא 
שלי,  אמא  את  רק  רוצה  ואני  הזו, 
רק  אחר.  משהו  בכלל  מחפשת  ולא 
מחכה שאמא כבר תיקח אותי אליה. 
הלכה  בטח  לי.  ענתה  לא  אמא  אבל 
לסדר דברים לבית החדש שלנו, כמו 
שסיפרה לי. חבל שאמא לא עונה לי. 
הבטחתי לה שאת מה שבבטן אספר 

רק לה, ועכשיו היא עסוקה מדי.

קצת  לרות,  הטלפון  את  החזרתי 
מאוכזבת. אבל אני יודעת, שאני הכי 
חשובה בעולם לאמא שלי, ורק היא 

אוהבת אותי באמת.

הרגשתי  להתייעץ.  חייבת  הייתי 
הנפשי  הכאב  תחת  קורסת  שאני 
הזה שעוטף אותי. ככל שאני מנסה 
להתקרב, עדי מתרחקת. ככל שאני 

לוקחת  היא  עוד,  לה  לתת  מנסה 
ונשארת רחוקה. קפואה.

ככה.  לחיות  יותר  יכולה  לא  אני  די, 
אני בוכה את התסכול.

היועצת  רות?"  לך,  כואב  הכי  "מה 
לך  ברור  "הרי  ברוך.  אותי  שואלת 
שהיא ילדה, היא לא יכולה להפריד 
בין הדברים. זו המציאות שלה. אמא 
והיא  הבטחות,  לה  מבטיחה  שלה 
נתלית בהן. הרי זה ברור שילדה הכי 

אוהבת את אמא שלה".

אני מתכנסת לתוכי. אני הרי יודעת 
נאחזת  שהיא  לי  ברור  זה.  כל  את 
במוכר וידוע לה, ושהיא ילדה, שלא 

יודעת להבחין בין טוב ובין רע.

משקיעה  אני  כמה  יודעת  את 
את  בדמעות.  לה  אומרת  אני  בה? 
שולחן  על  פותחת  אני  שלי  הלב 
זה  כמה  לחשוב  בלי  המנתחים, 
על  מתגברת  אני  בדמים  לי.  יעלה 
עצמי, שותקת ודנה לכף זכות. בעלי 
לי שאני לא חייבת להשקיע  מזכיר 
לשמוע  לא  אפשר  איך  אבל  כך,  כל 
השורות  שבין  שלה  המילים  את 

ולהבין מה היא צריכה?

יכולה  לא  אני  בי.  גואה  הבכי 
להמשיך לדבר.

"מה הכי היית רוצה לקבל ממנה?" 
היועצת שואלת אותי. אני מתבוננת 
לתוכי, מנסה להבין את הכאב הזה 

שמפלח את איבריי.

את  מהוריו  מקבל  להוריו,  בן  ילד, 
מרעיפים  הם  שבעולם.  האהבה  כל 
בחיוך,   – מחזיר  והוא  עליו, 
הורים,  כיבוד  במצוות  במשמעת, 
רק  אני  ואני?  אפשרי.  דבר  בכל 
אני  חזרה!  מקבלת  ולא  נותנת, 
אני  קרה.  כתף  ומקבלת  מרעיפה 
של  שארית  איזו  ומקבלת  מלטפת 
והדברים  לקנות  רצה  אני  חיבה. 
מונחים בארון, כי אמא שלה קנתה 

לה טוב יותר.

אני לא אמא שלה, זה ברור לי. אבל 
גם לי מגיעה קצת הכרת הטוב, לא? 
לי  שתראה  לי,  שתודה  מגיע  לי  גם 
נכונות, שתפתח אלי את ליבה. אני 

רוצה להיות מעורבת בחייה,  כך  כל 
והיא דוחה אותי, פעם אחר פעם! 

ומרפאת  כואבת  הייתה  הזו  ההבנה 
גם יחד. יכולתי להבין פתאום הרבה 
אבות  של  נשים  חורגות,  אימהות 
שאינו  ילד  עם  כמוני,  שמתמודדות 
והילד  מתאמצות  הן  כמה  שלהן. 
אינו מגיב. לא מראה סימן של הכרת 

טובה, של הודיה.

"ואם הייתי אומרת לך שהילדה הזו 
כן מקבלת ממך? ואם הייתי מריצה 
את הסרט קדימה לעוד כמה שנים, 
והיית רואה שכל מה שנתת לה חוזר 

אלייך בגדול. היית מאמינה לי?"

אני מביטה בה, בוהה. מדמיינת את 
הסרט הזה שעובר על חיינו. 

שאת  מה  שכל  לך,  מבטיחה  "אני 
זה  אלייך.  ויחזור  חוזר  לה,  נותנת 
מספק אותך? נותן לך טל תחייה?"

בעיניים  בי  מביטה  שואלת,  היא 
אוהבות.

יותר.  טובה  תחושה  לי  נותן  זה  כן, 
להכניס  מנסה  אני  אותי,  מחזק  זה 
עכשיו  הלב.  אל  הזו  התחושה  את 
מה  כל  אבל  מבינה,  לא  קטנה,  היא 
שאני עושה, בוודאי נחרט לה בלב. 
תמיד תהיה לה התחושה שהיה לה 
בית חם ואוהב, גם כשבחוץ היה קר 

וסוער.

כך.  "בדיוק  אלי.  מחייכת  היועצת 
פעם  בכל  זה  את  שתזכרי  וכדאי 
עליה  מרעיפה  את  לך.  שכואב 
לא  זה  כולך.  כל  את  נותנת  עכשיו, 
לעולם  היא  אם  גם  לאבדון.  הולך 
לא תחזיר לך באמת, את בנית כאן 
מאוד  מקושי  אותה  הצלת  נשמה, 
תיזכר  היא  תגדל,  כשהיא  גדול! 
זה  כרגע,  עליה.  והרעיף  לה  נתן  מי 

עוטף אותה ושומר עליה".

שאני  הרגשתי  מאוששת.  יצאתי 
לך  תודה  הזה.  לכאב  יכולה  כבר 
בזכות  אותי  מזכה  שאתה  השם, 
הכאב,  אף  ועל  אחר,  למישהו  לתת 

אני יכולה לראות את האור.

יומני היקר, 

סוף  סוף  לאמא.  חוזרת  אני  היום 
יהיה  מה  יודעת  לא  אני  בית.  לה  יש 
בבית הזה, אני מקווה שיהיה לי טוב. 
ורות,  אבא  של  לבית  התרגלתי  כבר 
מפחיד  קצת  לאמא  לחזור  ועכשיו 

אותי.

רות כל כך טובה אלי. אני רוצה לאהוב 
אותה. אבל לא יכולה. לאהוב את רות 
זה אומר שאני לא אוהבת את אמא. 
ואני אוהבת את אמא יותר מכל אחד 

בעולם.

תעזור לי, השם, שאני אוכל להראות 
נתנה  שהיא  במה  שמחה  שאני  לה 
לא  שאני  רק  אותה,  מעריכה  אני  לי. 

יכולה לומר לה את זה. 

יש לי רעיון איך לשמח אותה!

שרות  כמו  שוקולד  במכולת  קניתי 
"רות,  הפתק:  על  וכתבתי  אוהבת. 
כשאת עצובה, תאכלי את השוקולד. 
הוא ישמח אותך, כמו שאת משמחת 

אותי".

אני חושבת שהיא תאהב את זה. 

המתוקה  המתנה  את  קיבלתי 
חוזרת  היא  אמנם  בעולם.  ביותר 
ברור,  אינו  ועתידה  שלה,  לאמא 
כן  שהיא  מרגישה  אני  לפחות  אבל 

מעריכה את מה שעשיתי בעבורה.

ציפור  כמו  פתאום  מרגישה  אני 
קטן  גוזל  אליה  המקבלת  גדולה, 
תחת  אותי  הכניסי  המבקש:  וצנום 

כנפייך, הראי לי את אהבתך.

ומחממת,  מגוננת  עוטפת  ואני, 
חיבה.  של  קטנים  גלים  לו  מעבירה 
יהיה  הקן,  מן  ויפרח  כשיגדל  גם 

עטוף תמיד באהבה, חיבה ובית.
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פתחה  גילי  לויזון.  רות  של  הממוזג  בחדרה  יחד  ישבו  הן 
בסבלנותה  הקשיבה  ורות  כדרכה,  המונולוג,  את  ראשונה 

הידועה.

"את מבינה, רות, קשה לי עם המבטים של כולם, אני מידי 
שאני  יודעים  כבר  כולם  לעצמי.  להאמין  בשביל  חלשה 
רחפנית גדולה, ואי אפשר לסמוך עלי, שאני חסרת אחריות!" 
שהוא  כשראתה  להמשך.  וציפתה  להקשיב,  המשיכה  רות 
אינו מגיע, שאלה בשקט: "את באמת חושבת שאת חסרת 

אחריות, ואי אפשר לסמוך עלייך?!"

צעקה  הפליאה  אלייך?"  באתי  מה  בשביל  מה?  "אלא 
מהעיניים, ורות לא התעלמה מהכאב שזרם בין המילים.

היא צחקה, אבל שתיהן  הזמן",  "אולי בשביל להעביר את 
ידעו את האמת.

נסי  לעניין.  ישר  ניגש  להתבדח  במקום  באמת  אולי  "טוב, 
להיזכר: במה את כן טובה?"

שלא  עובדה  בכלום.  טובה  לא  אני  מתכוונת?  את  "למה 
סומכים עלי!" רטנה גילי.

"לא מאמינה לך!" טענה רות בתוקף, "אין אדם שיש לו רק 
חסרונות. לכל אחד יש גם מעלות וגם חסרונות".

"טוב, אז אני די רגישה לסביבה", נכנעה גילי, והוסיפה מיד: 
"אבל זה לא נחשב".

"אין דבר כזה", התנגדה רות, "כל מעלה חשובה מאד, ואינה 
מיותרת או לא נחשבת כפי שאת טוענת, גב' גילה ווייס. תני 

לי עוד דבר שאת מכירה בעצמך".

ממטלה  לקפוץ  מסוגלת  וגמישה,  ספונטנית,  מאד  "אני 
למטלה".

שאינם  אנשים  הרבה  יש  גילי.  עצומה,  ומעלה  יתרון  "זה 
להספיק  יכולה  את  הזאת  התכונה  בזכות  לכך!  מסוגלים 
המון בפרק זמן קצר, מה שהם אינם יכולים אפילו לחלום".

"ככה את אומרת", גילי פקפקה מעט בדברים.

ולאחר מכן, כאילו התנערה  רות התהרהרה למספר דקות, 
אספר  אני  נסכם,  בואי  מה.  יודעת  "את  ואמרה:  פתאום 
יותר על  ואת תספרי  יודעת עלי,  לך כמה דברים שאת לא 

עצמך. מוכנה?"

גילי חשבה כמה דקות, והנהנה לאות הן.

אמרה:  רק  רות  ולכן  הפגישה,  סיום  על  הראה  כבר  השעון 
"בואי תנסי, תחשבי מה תוכלי לחדש לי בפעם הבאה, ואני 
אפתיע אותך גם כן". והן המשיכו לצעוד יחד לדלת, כל אחת 
וסיפור חייה, כל אחת וההתמודדות שלה, כי אין אדם שלא 

עובר קשיים בחייו.

"בואי  בשיחה,  הפעם  רות  פתחה  האמיצה",  גילי  "שלום, 
שבי, חיכיתי לך בקוצר רוח", גילתה בכנות.

"גם אני חיכיתי לך", צחקה גילי.

משהו,  לך  להראות  רוצה  אני  "טוב, 
רות  תיבהלי".  שלא  מקווה  ואני 
וכך  השרוול,  את  לאט  הפשילה 
הפרוטזה  הדרה  במלוא  התגלתה 

שלה.

והחלחלה  התדהמה  זה?"  "מה 
לא  גילי,  של  ישותה  בכל  שאחזו 
זעזעו את רות. היא כבר רגילה לכך.

תראי  מקרוב.  בה  תרגישי  "בואי, 
קראה  מפחידה",  לא  היא  אותה, 

אליה רות בחום.

אבל גילי עדיין נרתעה. "זה לא....זה 
לא מפריע לך?" מצאה סוף סוף את 

המשפט שהתגלגל במוחה.

"אני  רות,  מחתה  פתאום!"  "מה 
כמעט לא מרגישה אותה, ומצד שני 

אני משתמשת בה המון".

צריכה  הייתה  לא  גילה  איך??? 
את  צעקו  פניה  זאת.  לשאול 

השאלה.

רות,  התחילה  ארוך",  סיפור  "זה 
על  קצרות  באפיזודות  לך  "אספר 
מצאת  מה  לי  תספרי  ואת  ילדותי, 
לך  אספר  הבאה  ובפעם  אצלך, 
מסקנות  תסיקי  ואת  ההמשך  את 

בעצמך. סיכמנו?"

הכבד  הרושם  תחת  עדיין  גילי, 
מהפרוטזה, הנהנה וציפתה להמשך.

רות  עצמי",  זוכרת  אני  ככה  "אז, 
נשאבה בכוח לעבר הכאוב, "ילדת גן 
ותמימה עם פרוטזה חדשה.  קטנה 
לגן,  אותי  שתיקח  מאמי  ביקשתי 
לידה,  ומוגנת  בטוחה  שארגיש  כדי 
אנשים  אותי  ידקרו  וכאשר  אם 
במבטים ושאלות שהביכו והשפילו 
נחושה  הייתה  אמא  אך  מאד.  אותי 
בי  ונתנה  להתמודד  מסוגלת  שאני 

המון אמון, שלא הייתי ראויה לו.

אך  לגן,  ועצובה  דומעת  יצאתי 
כשהגעתי לכביש, הרגשתי שמשהו 
והסביבה.  העולם  לבין  ביני  חוצץ 
עם  לעבור  שביקשתי  פעם  בכל 
את  והושטתי  הכביש,  את  מבוגר 
התנערו  אנשים   - הזו  הפרוטזה 
את  לחצות  ומיהרו  בבהלה,  ממני 
לגעת  לא  העיקר  בלעדיי.  הכביש 

צחקה  היא  המבעיתה",  בפרוטזה 
באירוניה. "בסוף מישהי, הרחמנית 
התקינה  בידי  אחזה  התורנית, 

וחצתה איתי את הכביש".

"איזו מסכנה היית!" השתתפה גילי 
באמפתיה.

המשיכה  בכך",  הסתיים  לא  "וזה 
אחת  יד  נתנו  כשכולן  "בגן,  רות, 
לשנייה, החברות היו בורחות ממני, 
והייתה אפילו אחת שבכתה וצרחה 
ראתה  כשרק  אותי  שונאת  שהיא 
את הפרוטזה. אני הייתי חכמה מידי, 
מהיד  מפחדות  שהן  קלטתי  ומיד 
הגננת  סוער.  בבכי  ופרצתי  שלי, 
והסבירה  בחזרה,  כולן  את  אספה 
שאני לא מפחידה. זה עזר חלקית - 
עד לשעת יצירה. אז ביקשתי עזרה 
מהחברות, ואף אחת לא נענתה לי. 
מרחק.   ממני  שמרו  כולן   - להיפך 
התרגלתי פשוט להיעזר בגננות, הן 

עשו לי הכל...

שוב  דומעת  הביתה  כשהגעתי 
אליה  אמא  אותי  אספה  ובוכייה, 
שלעולם  מילים  לי  ואמרה  בחיבוק, 
הקטן  בשכלי  אך  אותן,  אשכח  לא 
זאת  להפנים  מסוגלת  הייתי  לא 
עצרה,  רות  לי":  אמרה  היא  אז. 
ה'  "'רות,  עמוקה,  נשימה  לוקחת 
יודע  הוא  כי  אחת,  יד  רק  לך  ברא 
בה,  להשתמש  איך  תדעי  את  שרק 
בשתי  משתמשים  שכולם  כמו 
יכולה.  שאת  מאמין  והוא  ידיים. 
לא  אני  אבל  חמודה?'  מבינה,  את 
לסוף  לרדת  הצלחתי  ולא  הבנתי 
לא  שאני  בכאב  צרחתי  רק  דעתה. 
וסיפרתי  לבד,  כלום  לעשות  יכולה 
אשר  את  נגמרו  שלא  בבכיות  לה 
סבלתי בדרך, ובגן. אמא רק ליטפה 

אותי וחיבקה וחיכתה שאגדל".

"למעשה, התרגלתי גם להתפנק. לא 
והכרחתי  לבד  להתלבש  הסכמתי 
אותי.  להלביש  אחיותיי  את 
משחקים,  לאסוף  צריכה  כשהייתי 
הייתי משתמטת בקביעות בתואנה 

שאני לא מצליחה".

"ואמא שלך?" שאלה גילי. 

אותי  לימדה  בחכמתה  שלי  "אמא 

לאט לאט איך להצליח עם יד אחת 
חזקה, להסתדר לבד ופחות להיעזר. 
מסוגלת  שאני  אמון  בי  נתנה  היא 
ליותר, אך אני לא האמנתי. הסביבה 
שאני  מילים  בלי  לי  שידרה  פשוט 
חלשה, ואת זה טענתי כל הזמן. אך 
דרשה  היא  זאת,  קיבלה  לא  אמא 
ויתרה  ממני להפיק את המרב, ולא 
עד  כך  על  לה  מודה  ואני  בבית.  לי 

היום..."

ריחמה  קשה",  מאד  לך  היה  "'אז 
גילי.

"ועכשיו תורך, גילי. בלי התחמקות", 
התעלמה רות באלגנטיות מהמשפט 

האחרון. היא תמיד שנאה רחמים.

שלא  לבקשה  גילי  נענתה  "טוב", 
שאני  לאחרונה  גיליתי  "אז  נאמרה. 
עצמי  עם  ואמיתית  יצירתית,  די 
ומחדלים  טעויות  על  להודות  כדי 
בלי להתחמק, וגם שאני די אוהבת 

לחשוב".

"כל הכבוד!" מחאה לה רות כפיים, 
מאד.  ומעריכה  בך,  גאה  ממש  "אני 
עובדת  את  ביושר!  צל"ש  לך  מגיע 
לעצמך",  מוותרת  ולא  קשה, 

החמיאה לה בחום.

אילו  שתחשבי,  רוצה  אני  "ועכשיו, 
דווקא  להוציא  יכולה  את  מעלות 
ואני  וכולי...  רחפנית  שאת  מזה 
אספר לך בשבוע הבא, איך הצלחתי 
וליוותה את  לקבל ביטחון", סיכמה 

גילי לדלת.

והפעם  בחדר,  יחד  ישבו  הן  ושוב,   
עשרים  הפליגה  היא  שיתפה.  רות 

וחמש שנים לאחור:

ליד  מבוישת  עמדה  רינה  נחמה 
המעבר  קשה  כך  כל  ז'.  כיתה  דלת 
לגור  חלמה  הזמן  כל  והיא   לארץ, 
תמיד  היה  אבא  הקוידש.  בארץ 
את  התכופים,  מביקוריו  מתאר 
הארץ שכולם בה יהודים, ואין גויים 
באוויר.  קדושה  רק  יש  שמציקים, 
להיכנס?  מעזה  לא  היא  למה  אז 
היא  לה,  קוראת  כשהמורה  מדוע 
נכנסת  היא  במבחן?  מרגישה 

בצל כנפיה

עטי לוין
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פנוי  כיסא  על  ומתיישבת  בחשש, 
בעיניים מושפלות.

ועוקבת  לכך,  לב  שמה  כהן  רות 
כולן  בהפסקה,  בשקט.  אחריה 
רינה  נחמה  של  השולחן  על  עטות 
ומציפות אותה בשאלות. היא מנסה 
לענות בעברית, אך הידע הדל שלה 
הצרפתי  המבטא  עם  יחד  בשפה, 
רבים  לשיבושים  גורמים  הכבד, 
שיוצרים גלי צחוק רועשים בכיתה. 
הניסיון  אך  להתגבר,  מנסה  היא 
מפסיקה  היא  כולן.  את  מצחיק 
אונים,  בחוסר  ושותקת  לענות, 

מנסה לרמז שיעזבו אותה לנפשה.

מבטי  את  בפרט  הכל,  רואה  רות 
החדשה.  העולה  של  המצוקה 
נחמה  שבהפסקה  רואה  גם  היא 
החוש  ובוכה.  בכיתה  לבדה  נותרת 
אליה  ללכת  לה  מאותת  השישי 
כשהיא  אך  אותה,  לעודד  ולנסות 
היא  שלה,  הפרוטזה  את  מרגישה 
"היא  בעצמה.  בטוחה  אינה  כבר 
בטח תדחה אותי בבהלה כמו כולן", 
היא מהרהרת בכאב, וכמעט נסוגה. 
את  בעוצמה  מרגיש  שלה  הלב  אך 
נקרעת  ורות  נחמה...  של  המצוקה 
בין הרצון לעזור לחברה לבין רחמים 

על עצמה.

כשהיא  נקרעת  שוב  היא  למחרת, 
וזרה,  בודדה  רינה  נחמה  את  רואה 
את,  "דווקא  לה:  אומר  קטן  וקול 
ובדידות  זרות  מהי  שיודעת  רות, 
תוכלי  מכולן,  יותר  אותה  ומרגישה 
יותר  תבין  היא  ואותך  לה,  לעזור 

מכולן". והיא מקשיבה לו לקול.

לנחמה  בהיסוס  ניגשת  היא 
בידה  בעדינות  אותה  ומלטפת 
ליבה  בחום  חשה  נחמה  הבריאה. 
הן  אליה.  ומסתובבת  רות  של 
מילים,  ללא  הבנה  מבטי  מפגישות 
על  ומספרת  אומץ  אוזרת  ורות 
עצמה, ועל היד שלה. נחמה נבהלת 
לאחר  אך  הפרוטזה,  למראה  לרגע 
עם  והזדהות  אמפתיה  מגלה  מכן 
רות לגבי הצורה שהסביבה מגיבה, 
רות  עצמה.  על  לרות  ומספרת 
רק  אלא  משגיאותיה  צוחקת  אינה 
חברות  הן  ומאז  בהבנה,  מקשיבה 

עד סוף הסמינר.

"את מבינה, גילי", חוזרת רות להווה, 
"אז, כשעזרתי לנחמה, עזרתי בעצם 
העצמיים  מהרחמים  לצאת  לעצמי 
מקום.  לשום  אותי  הביאו  שלא 
הבנתי שלכל אחד יש נקודות חוזק, 
יד  לי  חסרה  אם  גם  עצמי.  לי  גם 
אחרות  מעלות  הרבה  לי  יש  אחת, 
לדרך.  יצאתי  ואיתן  מאחרים,  יותר 
זהו סיפור חיי. אינני אוהבת לפרסם 
שואפת  אני  אך  ברבים,  אותו 
להראות שלכל אחד יש מעלות, גם 
אם יש לו לכאורה חסרונות ממשיים 

ובולטים..."

"זאב נולד להיות טייס", כך אמרו תמיד סבא וסבתא מרמת 
גן, וההורים שלו היו מתמוגגים.

זאב הקטן המשיך להרוות אותם נחת כשביקש שוב ושוב 
צי  היה  שלו  העיקרי  והמשחק  הולדת,  יום  כמתנת  מטוס 

המטוסים שאסף לעצמו. 

חלפו שנים. המשחק הפך למשימת חיים והילדון המתבגר 
עשה הכל כדי להגשימו.

על  שקד  הוא  הסביבה.  בלעג  ורצופה  קשה  הייתה  הדרך 
לימודיו והמורים היללו. ציוניו היו מהטובים ביותר.

הצטרף   - החבר'ה  עם  להיות  במקום  הקיץ  בחופשות 
למחנה הכשרה לבני נוער בדרום. כזה שבו נמצאים נערים 
ואילו בבית שלהם, הוא היחיד  ממשפחות עם עבר בטיס; 

שניסה לכבוש לעצמו מסלול המראה.

היו מפרכים, הוא התקבל אחרון לקורס, כמעט  הלימודים 
ולא עבר. המשיך והתאמץ באימונים קשים, לא ויתר לעצמו 

ולחלום. 

זה  מהתרגשות.  בכו  ואמא  אבא  חלומו,  כשהתגשם  ואז, 
כמעט היה מספיק לו. שיהיו מרוצים, חייך לעצמו בסיפוק. 

הלב שלו מימש את החלום.

שכעת  הרגיש  למדיו.  הוצמדו  מהמפקד  שקיבל  הכנפיים 
הוא מוגדר מחדש.

"אחת, רות עבור".

אתה  אמיתי,  זה  'זהו,  רועד.  זאב  של  קולו  שומע",  "רות 
זמן  לו  אין  אותה,  הסיט  בו,  חלפה  מהירה  מחשבה  טייס'. 

להתרגשויות.

המשיך  ממנה  בהצלחה,  עברה  הראשונה  התקיפה  טיסת 
להתקדם הלאה, התקדם והדהים ביכולות הביצוע שלו. 

לחש  הוא  בסדר",  יהיה  תדאג,  אל  אבא.  לנתק,  חייב  "אני 
מגבלות  תחת  מכך  יותר  לפרט  אפשרות  אין  לפומית, 

הצנזורה. אבא בירך אותו בקול סדוק ואיחל הצלחה. 

הוא, לא בוכה, כמעט אף פעם.

ופותח  במדרגות  בדילוג  עולה  הוא  פעם  מאי  חזק  מרגיש 
בזהירות את דלת תא הטייס. הוטל עליו להטיס את הדגם 

.USA  החדש, מטוס קרב תוצרת

מהירות,  מגביר  הוא  בוקר.  לפנות  בשלוש  החלה  הטיסה 
האורות מרצדים על המסלול. לא ישן כמעט יממה.

זאב הגביה טוס, הגיע למהירות שתי מאך. השמים בהירים 
הודעה  על  והתריע  המסך  נדלק  פתאום  בשליטה.  והכל 

ממגדל הפיקוח: " לחזור".

הוא ניסה לברר עם טייס המשנה, שלחו הודעות והבינו שזה 

איש עם 
כנפיים

נעמי חזן
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בעקבות  בוטלה  התקיפה  סופי. 
מידע מודיעיני. הם החלו להכין את 
משימה  זאת  גם  לנחיתה.  המטוס 

מאתגרת. 

המסכים מהבהבים, תקלה.

דממה.

יש לי יד, יש גם רגל.

הראש ממאן לזוז.

איפה אני??

ורואה את האדמה,  זאב פוזל סביב 
קרובה מדי.

שהצהיבו  שיבולים  קמה,  שדות 
ומטוס עם טייס מרוסק .

"עידו, עידו!" הוא מנסה לצעוק ולא 
מצליח.

עידו,  לו  לוחש  עזרה",  "הזעקתי 
במצולות  שוקע  שהוא  לפני  רגע 

העילפון.

הודעה  התקבלה  הפיקוד  במשרדי 
נשלח  חילוץ  צוות  תאונה.  על 
במהירות, והפצועים הועברו במסוק 

אל בית החולים. פצועים בינוני.

הפיקוד.  מחדר  עלו  כעס  קולות 
"רשלנות של הטייס, מחדל חמור". 

המרכזי,  במנוע  טכנית  תקלה 
גרמה  בזמן,  זוהתה  שלא  כזאת 

להתרסקות המטוס.

חודשי  ארבעה  עליו  חלפו 
בהם  וכואבים  קשים  התאוששות 
לחסדי  נתון  ופצוע,  דואב  שכב 
במהלכם  השיקום.  מחלקת 
ייאוש  עמוקה,  אכזבה  בין  היטלטל 
וכמיהה  התרפקות  לבין  וחידלון, 

לחזור ולהגשים את החלום.

משמעתי.  לדיון  זומן  כשהתאושש, 
התגלה  הקצין  קשה.  היה  הדיון 
שאינו  כזה  ונוקשה,  קפדן  כטיפוס 
לתקנות  "בהתאם  פינות.  מעגל 
עתה  לעת  מושהה  אתה  הצבא, 
משורות הטיס עד לחקירה מעמיקה 
הטעים   " שלאחריה...  האירוע,  של 

לשירות  לחזור  ותוכל  "יתכן  הקצין, 
הטיס כעוזר טיסה ".

שמו  בקצין.  נעוצות  זאב  של  עיניו 
"יורם כרם", כך כתוב על התג. הוא 
קירח ומרכיב משקפיים. זאב נתפס 
מהעיקר.  ובורח  שוליים  לפרטים 

אינו מסוגל להתמודד עם האובדן.

לא, הוא לא רוצה. 

כאן הוא כבר לא רוצה להיות.

יוצא בראש מושפל מהחדר. מבקש 
לעצמו חופשה זמנית ונענה בחיוב.

שלו  הכנפיים  הסלע,  על  יושב  זאב 
קצוצות.

האופק מולו והוא שבור, מרגיש איך 
חלום חייו מתרחק ממנו.

מטוסים  במדבר,  ממוקם  הבסיס 
צריכים שטחים גדולים וריקים כדי 

להמריא מהם.

עכשיו גם הוא צריך שטח כזה.

מתקשה  הוריו,  לבית  שב  זאב 
להישיר אליהם מבט. הם מעודדים 
אותו ומשום מה נראה שהם שמחים 
שחזר. רק הוא מרגיש כאב מוחשי. 
עליהן?  יהא  מה  שלו,  הכנפיים 

דאגה עוטפת את כולו.

רוח קרירה נשבה ברחוב ופלשה אל 
הבית.

זאב היה בחדרו, כרגיל, ודורית אמו 
התעסקה במטבח.

קר...  היא סגרה את החלון וחיממה 
יכול  לא  'זה  התה.  בכוס  ידיה  את 
מחשבה,  בה  חלפה  כך',  להימשך 
לחזור  משהו,  לעשות  צריך  זאב 
תלתה  היא  איך?  אבל  למציאות... 
אותה,  וראתה  בחלון.  מבטה 
דווקא  והיא  מוגדרת.  היא  'פולשת' 
המינה'  'ציפור  קולה.  את  אוהבת 
זאת שמספרים כי ברחה מגן החיות 

והתאזרחה בארצנו.

כן, כמוה, הוא צריך להכיר מקומות 
הראש,  את  לנקות  חדשים, 
הניחה  נחושה  בהחלטה  להתנסות. 
השיש  על  שהתקררה  הכוס  את 

ופנתה לחדרו של זאב.

נאמן לבקשותיה והסבריה של אימו 
הארץ.  ברחבי  לשוטט  זאב  החל 
הראש".  את  תפתח  סע,  "פשוט 

והוא  נסע.

קסום  ליישוב  הגיע  בערב  בחמישי 
שנתקע  לגלות  כדי  רק  בשומרון, 

בלי דלק.

חושך, יישובים ערבים מסביב, כבר 
אחרי חצות.

הקראוונים ביישוב חשוכים,

הוא רחוק מהם. מכבה אורות ברכב, 
לחדור  ומחליט  מהם  במרחק  חונה 
לו  חסרים  מזמן  בשקט.  ליישוב 

ריגושים...

אהב  כמה  כנפיים...'  לי  היו  רק  'לו 
כנפיים  על  בדמיונו  להשתעשע 
ממקום  אותו  הנושאות  דמיוניות 

למקום.  

החוקים  את  מיישם  משתופף, 
שומע  שקטה.  חדירה  על  שלמד 
שרים.  הם  מנגינה,  קול  מרחוק 
המילים.  את  להבין  מתקשה  הוא 
עוד כמה מטרים  מתקדם בשפיפה 

ועוצר באחת, מקשיב לשיח:

הכסף  מכל  שלי.  הסיפור  זה  "אז 
וההנאות שלי, לא נשאר כלום, הכל 

איננו. נשארה לי רק הרוח".

קולות  ענו  וואו!"  סיפור...  "כזה 
מסביב.

חבר'ה,  "ועכשיו,  המשיך:  והדובר 
בואו נשיר..."

התנגנה  רוח..."  כנפי  לך  "יש 
המנגינה בלחש.

לא !!!

איך הם יודעים עלי?

לי כנפי רוח?  יודעים שהיו  איך הם 
ועכשיו, ועכשיו... 

אליו  מזדחלת  איך  שוב  הרגיש 
ילך  הקין  שאות  כנראה  החולשה, 

עימו כל חייו.

הקפיץ  השמיע  שהוא  העלים  רעש 
את בני הקבוצה. נדב דרך את הנשק 

והחבר'ה קמו במהירות.

"עצור! הרם ידיים".

זה לא יכול להיות שזה קורה לו, זאב 
הרגיש בתוך חלום רע.

"מי אתה?" שאגו לעברו.

"אני? איש עם כנפיים", נפלט מפיו 
ההרהור בקול.

משלנו,  נראה  בו,  הביטה  החבורה 
אולי תמהוני. איך הגיע לכאן?

"כנפיים? של פרפר או חיפושית?" 
לגלג הבחור עם האקדח.

הם התקרבו אליו, בוחנים אותו מכל 
עבר.

"איך ידעתם עלי?"

"ידענו מה?"

אליו  ניגש  וממושקף  נמוך  בחור 
מי  דור.  אני  טוב,  "ערב  יד.  והושיט 

אתה? רוצה להסביר?"

זאב ביקש כיסא, וקיבל.

על  שלו,  הכנפיים  על  בקצרה  סיפר 
האכזבה והחיפוש מחדש.

הרוח,  כנפי  על  לשיר  ידעתם  "ואיך 
בדיוק כשהגעתי?" קולו חלש. הוא 
התבונן סביבו בחוסר הבנה. החבר'ה 
נראו כמוהו וכמו חבריו, אלא שלכל 
כיפה  תקועה  הייתה  מהם  אחד 

בסבך השיער או על נצנוץ הקרחת.

דור צחק וכולם אחריו. באחת פרצו 
בשירה חזקה: "בן אדם עלה למעלה 
עלה, כי כוח עז בך, יש לך כנפי רוח... 

דרוש אותם, וימצאו לך מיד".

"תסלחו  אמר.  המילים..."  אלו  "אז 
על  ניגנתם  בתוכי,  שקוע  אני  לי...  

הכאב."

להמשיך  אותו  שידלו  הבחורים 
להאיר  המשיכו  הם  עימם,  לשבת 
והוא  השגחה  בסיפורי  לילם  את 
התבונן  השחר  בעלות  דומם.  יושב 

בהם כשהתפללו שחרית.

תטעם  בישיבה,  לשבת  איתי  "בוא 
מנהיג  דור,  לו  הציע  תבין",  ואז 
להפסיד?  לך  יש  "מה  החבורה, 
אסרטיביות  בו  הייתה  תבוא". 
שילך  ידע  וזאב  פנימית,  ועוצמה 

איתו.

הוא נדהם מעוצמת השירה בקבלת 
השלום  מברכת  והוקסם  השבת, 
האישית שמקבל כל תלמיד מהרב. 

הרגיש שהגיע למקום טוב.

ודור,  הוא  רק  ישבו  הישיבה  גג  על 
רוב  חצות.  אחר  וחצי  אחת  השעה 
שנתם.  את  נמים  כבר  הבחורים 
נעים  משב  איתה  הביאה  הרוח 
שקט.  היה  הים.  במליחות  מלווה 
דור,  לפני  הסיפור  על  חזר  זאב 
ההדחה.  ברגעי  התמקד  והפעם 
איש,  בפני  חשף  לא  מעולם  אותם 
בוש בהם. בקרבת דור הרגיש בטוח 
ביישוב,  אותו  שפגש  מאז  ונעים. 
הרגיש שיש בו משהו מיוחד, וכעת 

שמח שהזמינו לכאן.

הקשוח  הקצין  על  סיפר  הוא 
הקושי  על  הפוגעות,  והמילים 
חלק  שלקח  הזה  לאדם  לסלוח 

בגדיעת חלומו. ודור הקשיב.

התעניין,  הוא  לקצין"?  קראו  "איך 
בזאב  כשהביט  התכווצו  עיניו 

בריכוז.

"יורם כרם", פלט זאב במהירות. 

דור הליט את פניו בידיו.

"מה קרה?" זאב נדרך.

דור:  לחש  לאחריה  דממה,  הייתה 
"זה אבא שלי..".

"מה"???

ופנה  במהירות  התרומם  זאב 
למעקה הגג. הכעס והתסכול הציפו 

אותו.

יד  הניח  בשקט,  אחריו,  קם  דור 
מרגיעה על כתפיו.

"זה לא קל, אני בטוח", הוא לחש.

שמות  בין  קישרתי  לא  "איך 
נשמע  תסכול  איך?"  המשפחה, 

בקולו.

"ואם היית מקשר?" הקשה דור.

כנפיים  בלי  כאן,  הוא  שתק.  זאב 
וזאת עובדה. 

השיר  מנגינת  את  לזמזם  החל  דור 
תקועות  זאב  של  עיניו  ההוא... 

באופק, בחלום.

בתוכך.  שלך,  הם  הרוח  "כנפי 
גם  הקושי  מתוך  לצמוח  הבחירה 
אותה!"  בקש  בלבד.  בידך  היא, 
כשפסע  נשמע  פסיעותיו  הד  רק 
עם  זאב  את  מותיר  בשקט,  אחורה 

המחשבות.

ומבלי שתכנן, זה היה רגע מכונן.

במבט אל האופק, הרחק אל מעבר 
העבר  על  בהרהור  הגלים,  לסערות 
רוח  כנפי  לעצמו  ביקש  והעתיד, 

אחרות, אמיתיות. 

זאב,  "תבקש  דור:  לו  אמר  איך 
תבקש;" "רוח נכון, חדש בקרבי".
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נהרות של מים נשפכים סביבי ושום דבר אינו נמצא במקום. 
עבר  הכביסה  מתקן  לסלון,  עברו  הילדים  מחדר  המיטות 
ומיליון  למטבח, המקרר מצא את מקומו הזמני במרפסת, 

חפצים חסרי קשר נערמים על כל כיסא ושולחן באזור.

פסח  ערב  של  קסום  'ריח  להמשיך:  אמורה  הייתי  וכאן 
מרחף באוויר', אבל לצערי איני מצליחה להרגיש אותו, אני 

עסוקה מדי.

ליד הקיר הגדול בסלון ומשפשפת  זה אני ממוקמת  ברגע 
אבל  ממקומן  יוצאות  כמעט  שלי  הידיים  רב.  במרץ  אותו 
הכתמים השחורים אינם מתרשמים מהמאמץ. הם מסרבים 
מלגלגת,  לשון  לי  וחורצים  הנואשים  לשפשופיי  להיכנע 

שחורה משחור.

שם,  הכתמים  את  "תעזבי  אמא.  עלי  מרחמת  רבקי!"  "די, 
רבת  הכירות  איתם  לי  יש  מניסיון.  ֵירדו.  לא  ממילא  הם 

שנים..."

הבאה.  לכתובת  וממשיכה  בהקלה  הקיר  את  עוזבת  אני 
יפה  מתנהגת  טובה,  ילדה  היא  השידה.  תור  עכשיו 
שהקירות  'חבל  צ'אק.  בצ'יק  נעלמים  הקטנים  והלכלוכים 
אינם מפורמייקה', אני נאנחת לעצמי. 'הייתי מעבירה ניגוב 

אחד קטן והכל היה מבריק!'

כמו...  כזה  מציק  זמזום  בי.  מתפשטת  נוחה  לא  תחושה 
כמו זבוב שמזמזם בתוכי. 'זזזזז.... עצלנית! זזזזז... את לא 
 - מפונקת  פחות  היית  רק  אם  זזזזז....  מספיק!  מתאמצת 

הקיר כבר היה נקי!'

כואבות  עדיין  שלי  'הידיים  עליו.  כועסת  אני  מפה!'  'עוף 
את  שאעזוב  אמרה  אמא  ואפילו  הנמרצים  מהשפשופים 
הקירות'. אבל הזבוב אינו מתרשם וממשיך לזמזם בדבקות. 

זזזזז...

***

גירוש' מהמטבח  'גזירת  ויותר.  יותר  נהיים סוערים  הימים 
כבר נכנסת לתוקפה, והבלגן חוגג בכל פינה.

כבת בכורה בבית של ילדים קטנים, חלק גדול מהעול מוטל 
עלי. אני רצה, ממשיכה ממשימה למשימה טרופת נשימה 
הוא  מרשה.  אינו  הזבוב  סיפוק.  של  קמצוץ  מרגישה  ולא 
טוען שזו גאווה, 'ובכלל, את לא עושה את זה לשם שמים! 

זזזזז...'.

אני  המפוצצת,  ב'גאולה'  מתיש  מסע  אחרי  אחד  ובערב 
מוצאת פתאום מרווח זמן פצפון לעצמי. אמא אינה זקוקה 
הכורסא  על  צונחת  ואני  אותה(,  )שאלתי  לעזרתי  כעת 
הקטנים  הילדים.  בחדר  צפופה  לפינה  מהסלון  שנדדה 
השקט  את  לתוכי  עמוק  נושמת  ואני  למטה,  משחקים 

הנדיר והקסום. פותחת ספר ורוצה לקרוא קצת בשקט.

אבל השקט אינו מחזיק מעמד. מישהו מפר אותו בגסות: 
זזזזז... זמזום מוכר שלמדתי להכיר היטב בימים האחרונים. 
לא  משהו  במעשיי  מוצא  ותמיד  מבפנים  שבא  כזה  זמזום 

עכשיו?  להגיד  לו  יש  ומה  בסדר. 
לעצמך  מרשה  את  איך  זזזזז... 
נסיכה  איזו  כמו  ולהתבטל  לשבת 
אנגליה? מפונקת! שכחת שהשכנה 
קצת  לה  לעזור  לבוא  ממך  ביקשה 
שאם  לה  הבטחת  ואת  בניקיון? 
יהיה לך זמן תשתדלי להיכנס אליה. 
מאד  שהתאמצת  או  שכחת?  איך 

לשכוח?

דקה  'אפילו  לצרוח!  רוצה  אני  'די!' 
אני  לי?'  מפרגן  לא  אתה  מנוחה 
הזבוב  אבל  קול,  באלם  צועקת 
אינו ממש מתרשם, ממשיך לזמזם 
בדיוק כמו יתוש של טיטוס. ההבדל 
את  אכל  הוא  טיטוס  שאצל  הוא 
הלב...  את  אוכל  הוא  ואצלי  המוח, 
אני מנסה לשחזר אם נכנס לי זבוב 
במקרה  נזכרת  ולא  פעם,  אי  לאף 

כזה.

זזזזזהו!  בשקדנות.  ממשיך  והזבוב 
ועכשיו  מספיק  נחת  כבר  מספיק! 
ולעזור  לקום  יכולה  בהחלט  את 
לשכנה המסכנה שמטופלת בילדים 

קטנים בלי שום עזרה!

נשארת  אני  כוח.  אין  כבר  לי  אבל 
בובת  כמו  הכורסא  על  לרבוץ 
סמרטוטים, נותנת לזבוב לכרסם בי 
ביס אחר ביס. אולי הוא צודק? אולי 

אני באמת עצלנית?

***

בסוף...  הגיע  הוא  לא להאמין, אבל 
ליל הסדר! מאציל על היקום מרוחו 
ואותי  אותו  ממלא  המלכותית, 
באווירה של בני מלכים. אני יושבת 
לבושה  בפאר,  הערוך  השולחן  ליד 
בשמלה חדשה )היא יקרה מדי! את 
מרוששת את ההורים שלך. זזזזז...(, 
מנסה להתחבר לאווירה של הלילה 
ולא מצליחה. הזבוב ממלא  הקדוש 
את כל כולי ולא משאיר מקום לשום 

דבר אחר.

מאיר  השולחן,  בראש  יושב  סבא 
מרגשים.  בפירושים  ההגדה  את 
את  ממני  שאבו  אטומה.  אני  אבל 
הכוח במשאבה חשמלית עוצמתית 
בחג  חושבת  שאת  בסדר  לא  )זזזה 
חלולה  מוקצה(;  שהוא  דבר  על 

רעה,  סתם  אני  מרוקנת.  מבפנים, 
ועצלנית. לא שווה כלום.

אומר  סבא  מתעוררת.  אני  ופתאום 
אותנו  'וירעו  אלי.  שנוגע  משהו 
הכוונה  מסביר,  הוא  המצרים', 
להרגיש  לנו  גרמו  שהמצרים  היא 
בסדר,  לא  שאנחנו  רעים,  שאנחנו 
וזה היה חלק גדול מקושי השעבוד.

שומעת.  לא  כבר  אני  ההמשך  את 
ובוכה  האמבטיה  לחדר  בורחת  אני 
שם את נשמתי. אוי, כמה שהמצרי 
הוא  כמה  אוי  אותי!  מרע  שלי 
וגורם  משעבד אותי, רודה בי בפרך 
עשיתי  לא  ש...  בהרגשה  לצנוח  לי 
 - עשיתי  כן  כבר  אם  וגם  מספיק. 
ושם,  טוב.  עשיתי  שלא  טוען  הוא 
ניקינו  בחדר האמבטיה הנוצץ )הרי 
אני  בערך(,  שבועיים  לפני  אותו 
עוד  אתן  לא  עוד!  לא  ש...  מחליטה 
בחיי  לשלוט  המרושע  ל'מצרי' 

ולשעבד אותי בפרך!

לו,  מבטיחה  אני  בך!  אלחם  אני 
אותך  אקרע  אני  אגרופים.  קומצת 

לגזרים ולא אותיר ממך זכר!

***

יום א' דחול המועד פסח

להתפלל  סיימתי  מוקדם.  קמתי 
ולאכול ארוחת בוקר חגיגית, ואפילו 
אני  תהילים.  קצת  להגיד  הספקתי 
שחזרה  הכורסה  על  מתיישבת 
למקומה הטבעי בסלון, פותחת את 
וצוללת  החדשה  האנציקלופדיה 

לתוכה בשקיקה.

את  'למה  הזבוב.  שוב  זה  זזזזז... 
זועם עלי,  מבזבזת את הזמן?' הוא 
מסתערת  להחלטתי,  נאמנה  ואני, 
אותו  מפגישה  הכוח,  בכל  עליו 
כן  שאני  חותכות  והוכחות  בראיות 
הזמן!  את  מנצלת  כן  ואני  בסדר! 
שאנוח  רצוי  ואפילו  מותר  ובהחלט 

ואיהנה קצת בחג!

אבל הזבוב מציץ אלי במבט לעגני, 
וסיפורי  פסוקים  מדרשים  שולף 
והסוגים  המינים  מכל  צדיקים 
ומוכיח לי באלף ואחת דרכים שאני 
עכשיו!  הספר  את  לעזוב  חייבת 

יותר.  ערכי  משהו  ללמוד  ולרוץ 
מנסה  אני  נגיד.  ישרים'  'מסילת 
טענותיו  את  להפריך  לו,  לענות 
עוזר.  לא  דבר  שום  אבל  המוצקות, 
את  סוגרת  עצמי  את  מוצאת  אני 
מוציאה  בטריקה,  האנציקלופדיה 
'מסילת ישרים' ומכריחה את עצמי 
מלימון.  חמוץ  בפרצוף  בו  לעיין 

הפסדתי במערכה.

***

יום ג' דחול המועד פסח

מצטרפת  אני  לכותל.  יוצא  אבא 
אחי  אברהמי  כיף!  איזה   - אליו 
הקטן מבקש גם הוא להצטרף אבל 
אבא מסרב. אני מרוצה, אבל הזבוב 
שאני  באוזניי  מזמזם  הוא  לא.   -
איומה, שאני לא מפרגנת לאברהמי 
את הטיול. אני מנסה להזכיר לו את 
כל הוויתורים שלי היום וההתנהגות 
הסבלנית שלי למרות הקשיים. אבל 
הזבוב טוען שהיו לי 'נגיעות' )למשל 
לא  זה  ולכן  עלי(,  לא תכעס  שאמא 

נחשב.

משהו בי פוקע. אני מרגישה קרובה 
אני  מוחלטת.  להתמוטטות  מאד 
לי  שאין  האומץ  כל  את  אוספת 
לידי:  שצועד  אבא  את  ושואלת 
'אבא, סבלת פעם מזבובים?' ואבא 
מהמהם  שומע,  בהבנה,  מקשיב 

וכואב את כאבי

בסוף,  לי  אומר  הוא  רבקי",  "אבל 
"נראה לי שעשית מהזבוב פיל. את 
מקשיבה לו, מעריכה אותו מקבלת 
זה  ממנו.  נעלבת  ואפילו  דעתו,  את 
הזה.  המכבד  היחס   - לו  מגיע  לא 
אליו  להתייחס  תפסיקי  פשוט 

ברצינות שכזו!"

בפרצופי,  הולמת  ההפתעה  בום! 
מפוצצת את הבלון הענק שניפחתי 
ידיי. הזבוב באמת לא שווה  לי במו 
משקיעה  שאני  והדמעות  הדם  את 
ולא  זבוב  הוא...  הכל  אחרי  כי  בו, 

יותר!

מתנשאת  העתיקה  העיר  חומת 
אורות  בשלל  מנצנצת  משמאלי, 
כן  אני  אולי  הלילה.  את  ומאירה 

בסדר?

זבוב קצוץ 
כנפיים 

חוי קויפמן
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***

סיימתי לארגן את הבית. מתיישבת עם 
הספר   - וכמובן  וקטשופ  צ'יפס  צלחת 
לגמור.  הספקתי  לא  שעוד  מהספרייה 
מאד  זזזזז...   - להתערב  מנסה  הזבוב 

נהניתי ממה שאת עושה עכשיו.

'מקוטשפ'  בפרצוף  אליו  מחייכת  אני 
כבר  אני  בסדר,  'זה  קטשופ(.  )מלשון 
מכירה אותך ואת כל סוגי המניפולציות 
לך  לחפש  שתצטרך  לי  נראה  שלך, 

קליינט אחר...

טוען  הוא  משתולל,  הוא  נדהם,  הזבוב 
וכשאני  טוב',  'יצר  בכלל  לו  שקוראים 
את  עצמי  על  מביאה  אני  אותו  מגרשת 
ממשיכה  אני  אבל  שבעולם.  הרעות  כל 
הזבוב  באדישות.  הצ'יפס  את  ללעוס 
לבקר  לבוא  מבטיח  הוא  מתייאש,  אינו 
בהזדמנות הקרובה. 'או קיי, תנסה', אני 

עונה לו.

והוא ניסה. מהחלון, מהדלת, מהתקרה, 
כל החלונות  על  לא הצליח. שמתי  אבל 
רשת עבה וצפופה. קוראים לה 'הקב"ה 

אוהב אותי ומרוצה ממני'.

לו  שהצמחתי  הכנפיים  את  קצצתי 
בטעות, ויותר הוא לא הצליח לחזור.

***

אישי  מניסיון  כתבתי  הזה  הסיפור  את 
מכירה  אני  הזבוב  את  ומצמיח.  מאתגר 
הדרך  את  וגם  ומרה,  אישית  מהכירות 

ההתמודדות איתו בסייעתא דשמיא.

את  שמוצאת  אחת  לכל  מציעה  ואני 
מכל  'ויתושים'  'זבובים'  עם  עצמה 
את  להם  לקצץ  לנסות   - שהוא  סוג 
הכנפיים! לצחוק עליהם )גם שמתחשק 
הכבוד  את  להם  לתת  לא  לבכות(,  לך 
אליהם  להתייחס  לא  איתם.  במלחמה 

בכלל, בדיוק כמו שאת מעיפה... זבוב.

ובטחון,  אמונה  של  בחלון  רשת  ועם 
מכל  לגמרי  להתפטר  ה'  בעזרת  נזכה 
לנו  שמפריעים  וה'יתושים'  ה'זבובים' 
בעבודת ה', וננצח את היצר הרע שדומה 

לזבוב. אמן כן יהי רצון.

ְרוֹנוֹת מֵאִמָּא זִכ

ְבַת אֲהוּבָה  ל

מִבֵּית הַחוֹלִים נֶחְטְפָה

ְרִי אֵלַי חִז

בַּת אֲהוּבָה 

ֹן  פִּזְמו

עֲלִי עֲלִי יַלְדָּתִי 

לְמַעְלָה לְמַעְלָה

ַ ְ כֹּח  לָך
ׁ
יֵש

ַ ְפֵי רוּח כַּנ

ָרִים
ׁ
ְפֵי נְש כַּנ

אַבִּירִים

ֶלִּי
ׁ
תִּינֹקֶת ש

ְ זוֹכֶרֶת אוֹתִי אַתּ

ְ ְמָתֵך
ׁ
ְתָה נִש הֵיכָן חָי

ְ מִצְאִי אֶת דַּרְכֵּך

ּ ְנו ְרַד ֶנִּפ
ׁ
ִית כְּש קְטַנָּה הָי

ּ ְנו ָלוֹם לֹא אָמַר
ׁ
ּ ש אֲפִלּו

ֹן פִּזְמו

עֲלִי עֲלִי יַלְדָּתִי 

לְמַעְלָה לְמַעְלָה

ְ כֹּחַ   לָך
ׁ
יֵש

ַ ְפֵי רוּח כַּנ

ָרִים
ׁ
ְפֵי נְש כַּנ

אַבִּירִים

ִירִי
ׁ
ְ אֶת ש ָלַחְתִּי לָך

ׁ
ש

ַ ּ בָּרוּח הַדַּפִּים עָפו

ַ ְפֵי רוּח ְכַנ ּ ּ ב ְרו ְחָז ו

מִמְּקוֹמוֹת עֲלוּמִים

ׂוֹרְפִים ְגּוּעַי ש גַּע

ֹן פִּזְמו

עֲלִי עֲלִי יַלְדָּתִי 

לְמַעְלָה לְמַעְלָה

ְ כֹּחַ   לָך
ׁ
יֵש

ַ ְפֵי רוּח כַּנ

ָרִים
ׁ
ְפֵי נְש כַּנ

אַבִּירִים

ְכִינָה
ׁ
מִסְתַּכֶּלֶת בְּאוֹר הַּש

ִּים ְגָלוּת הַחַי ּ ב

וֹמְמִים
ׁ
הַּש

ִּים רוּחָנִי

ִּים ְמִי
ׁ
גַּש

ְ ֵי בְּשָׂרֵך ְנֶגֶד עֵינ ּ כ

ְ ְנֶגֶד רוּחֵך ּ כ

ֹן פִּזְמו

עֲלִי עֲלִי יַלְדָּתִי 

לְמַעְלָה לְמַעְלָה

ְ כֹּחַ   לָך
ׁ
יֵש

ַ ְפֵי רוּח כַּנ

ָרִים
ׁ
ְפֵי נְש כַּנ

אַבִּירִים

ְצִירָה  הַבִּיטִי בְּפִלְאֵי הַי

וּדְעִי אֶת הַמְּצִיאוּת 

ּ ְ חַיָּה בָּה ֶאַתּ
ׁ
ש

 ְ דְּעִי אֶת עַצְמֵך

ְ עוֹלָמֵך

ְ ֶלָּך
ׁ
הַלֵּב ש

ֵב 
ׁ
הוֹגֶה חוֹש

מִצְאִי מָקוֹר

ְ בְּקִרְבֵּך

ֹן פִּזְמו

עֲלִי עֲלִי יַלְדָּתִי 

לְמַעְלָה לְמַעְלָה

ְ כֹּחַ   לָך
ׁ
יֵש

ַ ְפֵי רוּח כַּנ

ָרִים
ׁ
ְפֵי נְש כַּנ

א אוֹתְָך  וֶָאשָּׂ
ַעל כְַּנֵפי 
ִרים  ְנׁשָ

בת שבע נמדר
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לא ביום אחד נפלו עליהן השמים.

אליהם  שהתקרבו  אלו  הן  אלא  בכלל.  נפלו  לא  הם  האמת, 
קרובות  שהרגישו  עד  ואמונה,  תפילה  מתוך  יום,  אחרי  יום 

למעלה. דווקא אז, יותר מכל תקופה אחרת.

- - -

קורה  מה  בטלפון.  הממתינה  צליל  את  מכירות  כולנו 
כשהצליל הזה חוזר על עצמו שוב ושוב?

את מבקשת להשיג מישהו, משהו, איזשהו. אבל הטו-טו-
טו מתנגן לך ואת רק נאלצת להמתין.

המאתגרת  בעמדה  אותן  מחזיק  מה  לדעת  את  גם  רוצה 
באמצעות  ההמתנה  ממעגל  לצאת  גם  אפשר  איך  הזו? 

שינוי תפיסתי?

לך.  רק  שנועד  המיוחד  הגבוה,  במקום  שם  שעומדת  את, 
משתוקקת כבר לפרוש כנפיים, להתקדם הלאה עם כולם, 

מתפללת בכל יום שיתגשם לך החלום.

הראייה,  שדה  ואת  הדרך  את  לך  עוצר  עלום  תמרור  אבל 
שיתוף  של  רגע  לך  קחי  להמתין.  שם,  לעמוד  נאלצת  ואת 

ותמיכה. המילים הללו מוקדשות לך, באהבה.

וחופה  חתנים  מצהלות  קול  מהחתונה,  חזרו  הם  כולם,  כמו 
אצל  ברכות  בשבע  מסובב  שפע  באוזניים,  מתנגן  עדיין 

הדודים והחברים, וכל הברכות לחיים טובים ומאושרים.

החודשים חולפים, 'שנה ראשונה' כבר הסתיימה לה מזמן. 
החתונה  באלבום  נטוש  כבר  החופה  תחת  הכוס  ניפוץ  הד 
התחיל,  והעבודה  החיים  עומס  הסלוני.  העמודון  בעומק 

ובשורות טובות ממאנות להופיע ביחידה המצוחצחת.

"בעצם החיים ממשיכים במתכונתם הרגילה עם כתר קטן 
לוין  מלכי  בוחרת  כך  'ממתינה'".  של  מדי  מכובד  ותואר 
לפתוח את הלב. "התואר הזה לא דפק על דלת ביתנו ביום 
'זו"צ' שלא התחלף,  אחד, אבל עם הזמן החולף והסטטוס 

הוא קיבל מקום ונוכחות בחיינו גם בלי שבחרנו בו".

היא מספרת על חמש שנות הנישואים הראשונות שלהם. 
"עד היום אני לא שוכחת את אחד מימי ההולדת שלי. בכיתי 
מרורות, לא האמנתי שהגעתי לגיל הזה ואין לי ילדים. אני 
יוד.  אחד:  דבר  רק  רציתי  והתפילה  הבכי  שמתוך  זוכרת 
למד. דלת. זו הייתה שנה שבה התחלתי לעכל את הקושי 
כל  מקשיבה,  רק  אני  נגמרת".  בלתי  המתנה  בו.  שחייתי 

מילה שלי מיותרת.

"מאז אותו יום הולדת עברו שנתיים תמימות, ופתאום, ללא 
הרבה:  כך  כל  לה  שחיכינו  הבשורה  אלינו  הגיעה  הקדמה, 
נפקדתי בשעה טובה". דמעות של התרגשות מנצנצות את 

עיניה.

וגם   - עולמי  כל  היה  הוא  ראובן.  את  טובה  בשעה  "ילדתי 
יהיה, ככל הנראה. מאז חלפו שנים, אני נשואה כבר חמש 

מאמינה  היום  ועד  שנה  עשרה 
ומתפללת לנס נוסף".

בתוך  שם  קורה  מה  לבין,  ובין 
טובים?  דברים  יש  הזו?  ההמתנה 

אני תוהה.

המתנות  אחת  "בוודאי. 
העובדה  היא  יותר  המשמעותיות 
השם  לי  נתן  הזו  ההמתנה  שבתוך 
לעבור  נאמן  שותף   - גדולה  מתנה 
מופלאה  בתמיכה  הדרך.  את  איתו 
אנו  הדדית  אינסופית  ובהענקה 
הפרטי  החיים  בשביל  יחד  צועדים 
מוארות  מלכי  של  פניה  שלנו". 
מנחם  על  מספרת  כשהיא  באושר 
בעלה. ורק לכן אני מספרת בשקט, 
שרק בעידודו היא הסכימה לחשוף 
בדרך  הנסתרים  הלב  מרחשי  מעט 

כלל.

משמעותיים  קשרים  עוד  יש  אולי 
החסר?  בעקבות  זכית  להם 

ההמתנה?

המשמעותי  שהרווח  לך  "אספר 
הוא  בתקופה  לי  שיש  ביותר 
עולם.  של  ריבונו  עם  שלי  הקשר 
השם  יד  את  במוחש  מרגישה  אני 
שעוטפת אותי בחיבוק חם. בשפה 
מדברת  אליו,  פונה  אני  פשוטה 
איתו על כל דבר ובכל זמן. כמו אבא 
אוהב הוא מקשיב ועונה - לפעמים 
לפעמים  'לא'.  ולפעמים  'כן'  עונה 
משיב בדרכים שלא חשבתי עליהם 
מראש, אבל תמיד תמיד הוא איתי 

בכל אשר אפנה".

והקשר  האמונה  כמה  לגלות  מדהים 
הישיר עם ריבונו של עולם מעניקים 

את משמעות החיים עצמם.

ברגישות מתחשבת בחרנו לדבר גם 
עשרים  בת  בחורה  זוארץ,  נעמי  עם 
קורה  מה  קצת  לנו  שתספר  ושש, 
שמתארכת  שידוכים  בתקופת 
הבסיסי,  לתכנון  מעבר  הרבה  לה 
אינה  כבר  לחיים  זוג  לבן  וההמתנה 

משהו שניתן להתעלם ממנו.

פעולה,  משתפת  ממש  אינה  נעמי 
כאשר  שרק  בנחרצות  טוענת  היא 
זוג  לבן  ההמתנה  שתקופת  תדע 
תוכל  היא  ובאושר,  בטוב  תסתיים 
שהתפתחה  הדברים  את  לזהות 
מהבלתי  הלחץ  בינתיים,  בהם. 
אולי  הכל.  על  בהחלט  מאפיל  ידוע 
שאלתי אותה בזמן רגיש מידי? אי 

אפשר לדעת.

מוותרת  לא  מולה,  מתעקשת  אני 
לה בקלות.

בכל זאת, אולי יש דברים שכבחורה 
לעצמך,  להרשות  יכולה  את 
הללו  הדברים  הנשואות  ולחברותייך 
בו  שזכית  משהו  חלום?  בגדר  הם 

דווקא בגלל שלא התחתנת עדיין?

עיניה  פתאום  הרבה!"  יש  "בוודאי, 
בקושי  שוטפות,  ומילותיה  זוהרות 
בקצב  לכתוב  מצליחה  בקושי  אני 
לימודים,  "חברויות,  שלה.  הדיבור 
עבודה, טיולים והמון תובנות לחיים 
שהרווחתי.  ממה  חלק  רק  הם   -
שני  חובקות  שכבר  שלי  חברות 
שקל  כל  מחשבות  יותר,  או  ילדים 
את  לעצמי  להרשות  יכולה  ואני 
שרק  פעם  בכל  האלו  הפינוקים 

מתחשק לי".

עמוק?  אישי?  משהו  לכך?  ומעבר 
אני משחילה עוד שאלה.

לאט  למדתי  החיים,  של  "בקטע 
שעובר.  הזמן  עם  להתפייס  לאט 
הזמן הוא דבר יקר ולא צריך למהר".

בונוס  לך  יש  האם  ובעבודה? 
בידייך  שיש  הזמן  בגלל  שהרווחת 

להשקיע?

שבסיומו  בסיסי  מקצוע  "למדתי 
נוספת  תעודה  להוסיף  נדרש 
המאפשרת שדרוג משמעותי בשכר 
שסיימתי  מובן  העבודה.  ובתנאי 
מה  הזו,  התעודה  את  להשלים 
נוחות  פרנסה  אפשרויות  לי  שנותן 
משמעותי  וקידום  סיפוק  בהרבה, 

בעבודה".

עובדת  אכן  שנעמי  מסכימה  אני 
עם  נינוח  משהו  לה  יש  מועדפת. 
מילים  בלי  לי  משדרת  היא  עצמה, 
ואישיות  נפשי  כוח  לעזור,  נכונות 
לא  כלל  שבדרך  משהו  עוצמתית. 

רואים.

אותי  מנערת  ממשיכה,  נעמי 
מהרהוריי העמוקים.

"בעיקר הרווחתי לעצמי קשר וערוץ 
ישיר עם אבא שבשמיים. גיליתי עם 
הזמן  עם  יותר  מגלה  ואני  השנים, 
מחזיק  הזה  הקשר  כמה  החולף, 
אותי ונותן לי תקווה ושמחה. מתוך 
בבורא  מוחלטת  ותלות  בדידות 
עולם אני מגלה ערוצים שלא ידעתי 
התפללתי,  תמיד  בכלל.  שקיימים 
הדברים  השנים  עם  אבל  האמנתי, 
הופנמו אצלי למעשה והתיישבו על 
אני  שעובר  בזמן  ממני.  כחלק  הלב 
שיודע  עולם  של  הריבונו  את  רואה 
צריכה  אני  ואיך  לי  טוב  מה  בדיוק 
לומר  יכולה  אני  בגדול  להתקדם. 
באהבה,  שעובר  הזמן  את  שלקבל 
יום  כל  עולם  בורא  את  להמליך  זה 

מחדש".

וההבנה  עולם,  בבורא  הזו  התלות 
שבלעדיו אי אפשר לעבור את מפתן 
הבית, בוודאי שלא לעבור אותו בדרך 

לבית חדש - מתחדדת בי פתאום.

מהתקופה  שהרווחתי  נוסף  "דבר 
הזו וילווה אותי בחיים, הוא קשרים 
ועדיין  שהיו  חברות  עם  עמוקים 
חברות  זו  בדרך.  לצידי  מהלכות 
לא  גם  ינתק אותה,  לא  דבר  ששום 
השם  בעזרת  שיהיה  החיים  עומס 
כמו  כמעט  חברות  אנחנו  בקרוב. 
מאפשר  בידינו  שיש  והזמן  אחיות 
שורשים  להכות  הללו  לקשרים 
בגיל צעיר מדי.  נוצרת  בצורה שלא 
לעצמנו  מתכננות  שאנחנו  טיולים 
לעבודה,  שמתאים  בלו"ז  בדיוק 
יציאות  ברובע,  או  בצפת  שבתות 

ממתין וזורע

ליקוט ועיבוד: לאה כץ
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או  משותף  בילוי  להליכה,  בערב 
סתם שיחות טלפון באחר הצהריים 
כבר  מתנה  זו  בשבילי  משועמם. 
מחברה  תמיכה  לקבל  מעכשיו 
על  איתך  ומשדרת  אותך  שמבינה 
בודדה  לא  אני  בקיצור,  גל.  אותו 

בזירה".

הידידות הזו נוצרה בארגון מיוחד, או 
והחיים? אני  חברות מהסמינר  סתם 

מנסה להבין יותר.

"יש ארגונים שונים לבוגרות סמינר, 
לומר להם תודה; אבל  וזו הזדמנות 
כרגע אני מספרת על החברות שלי, 
ורובן  הסמינר  מימי  עוד  שחלקן 
חברות  כשיש  מהעבודה.  מהחיים, 
אמיתית אפשר לשתף גם בקשיים 
יותר  קל  פחות,  השמחים  וברגעים 
השמחים,  החלקים  את  לראות 
באנשים  להיעזר  ניתן  ובעיקר 
הטובים בדרך שיאירו לנו את היום 

עד שתסתיים ההמתנה...

את  אמצא  כאשר  שגם  מקווה  אני 
השותף לחיים אמשיך את הקשרים 
חברות  זו  מותאמת.  בצורה  הללו 
מי  אצל  קיימת  שאינה  ייחודית 
שהתחתנה בו' סמינר. משהו עמוק 
קושי,  מתוך  שנרכש  ומשמעותי 
אכזבות ושמחות משותפות של אלו 

שפרחו להן לקן החדש".

ברק  נעמי  של  בפניה  מזהה  אני 
את  לאסוף  לי  מתחשק  מעריץ. 
מקרוב.  אותן  להכיר  שלהן,  החבורה 
ונעמי  בקול  לעצמי  מהרהרת  אני 
בנוסטלגיה  נזכרת  פתאום,  מחייכת 
יחד,  להן  שקרה  משמעותי  בקטע 

כחבורה.

לצפת  שיצאנו  השבתות  "באחת 
ילדים  ספר  מצאנו  העתיקה 
את  שחיפשה  חתיכה  על  שמספר 
שמהר  מובן  שלה.  החסר  החלק 
החיוכים  לחרוזים.  התחברנו 
הראשוניים הפכו מהר מאד לצחוק 
עמוק יותר ודמעות של הזדהות עלו 
החברה  מילה.  מכל  נמסנו  בעינינו, 
חרוז  בין  עצרה  מהספר  שהקריאה 

מהצחוק  להירגע  מנת  על  לחרוז 
שליטה.  בלי  אותנו  שגלגל  הכללי 
משהו  מדהימה,  חוויה  הייתה  זו 
שיח  לפתוח  לנו  שִאפשר  משחרר 
מאז  וישירה.  פתוחה  בצורה  רגשי 
לא  אנחנו  קוד,  לנו  יש  שבת  אותה 
"חתיכות"  פשוט:  אלא  רווקות 

במובן החתיך של המילה...

כתבה  מהחברות  אחת  למחרת, 
את  מכל  יותר  שמבטא  מיוחד  שיר 
בינינו  שיש  והתמיכה  האחדות 
חיפוש  של  הזה  המטלטל  במצב 
"הדבר  במסגרת(.  )ראו  והמתנה 
מהחברות  שאחת  הוא  המדהים 
התארסה שבוע לאחר אותה שבת, 
מיוחד  טעם  לנו  שהשאיר  מה 

לסיפור הנאיבי ההוא".

סיבוב  עורכת  אני  לשמחה  משמחה 
מעלות  שישים  מאות  שלוש  של 
לריקי ליפשיץ. המדהים הוא שריקי 
ילדים  חמישה  ולה  באושר  נשואה 
כן ירבו, אז למה היא יכולה להמתין? 

מסתבר שהכול תלוי בתפיסה.

את  נבין  כל  שקודם  חשוב  לריקי 
שלה:  ההמתנה  צמחה  עליו  הרקע 
"בטבעי אני אישה פרפקציוניסטית 
מאד, זאת אומרת הייתי. הבית היה 
מסודר תמיד, הלו"ז תקתק וניהלתי 
ממתינה  אני  רמה".  ביד  הבית  את 
"עד  למילים  סבלנות  ללא  כבר 
שיום אחד..." והם אכן מגיעות מהר 
טובה  בשעה  שילדתי  "עד  מהצפוי: 

תאומים". בום.

ושמחה?  מאושר  חוץ  שם  קורה  מה 
דבריה של ריקי מפתיעים אותי.

מנסה  ההחלמה,  לבית  "הגעתי 
להתאושש מהלידה ולהתרגל ל'הכל 
הזה.  והמתוק  החדש  בשתיים' 
ותגובות  דעות  המון  היו  מסביבי 
ללא  כנראה  אך  'חכמות',  נשים  של 
ניסיון של ממש בתחום:  'בהתחלה 
הכול  שנה  חצי  עד  אבל  קשה  זה 
עובר'. חייכתי.  או גרסה שונה של: 
אבל  מאתגר  זה  שנתיים  גיל  'עד 
'עד  כך הכול שווה'. האמנתי.   אחר 

גיל ארבע זה מורכב, אחרי זה נהנים 
היה  כבר  זה  הכפולים'.  מהפירות 
נשמע לי רחוק. לחכות עד גיל ארבע 
עד  ומה  מהפירות,  ליהנות  בשביל 

אז?

לילדים  הביתה,  חזרתי  בינתיים 
החדשים.  ולתינוקות  לאמא  שחיכו 
משלהם.  קצב  קיבלו  החיים 
זכרתי  לא  הראשונות  בשנתיים 
היום  כל  משך  קיימת.  שאני 
מטרנה,  טיטולים,  סביב  רק  הייתי 
נענועים, סחבת על ידיים מקרטעות 

והישרדות".

ומה עוד?

יום  צחוקים.  הרבה  היו  מזה  "חוץ 
מהחלון  למטה  השליכו  הם  אחד 
אני  שלהם.  הימניות  הנעליים  את 
ומביטה  לחלון  נשימה  טרופת  רצה 
הנעליים  מגלה?  אני  ומה  למטה, 
בורחות לי על גג של מונית נוסעת... 

ביי ביי".

'עוד  קטנה,  ילדה  כמו  מבקשת  אני 
סיפור': "פעם נוספת מתקשרת אלי 
הגננת בהיסטריה, נראה לה שאחד 
יודעת  לא  והיא  פעמיים  אכל  מהם 
את  הוריד  שהגדול  טענה  היא  מי! 
סימן  לה  שמהווה  האדום  הסרט 
זיהוי. היא התחילה לדחוף לשניהם 
רגועים  שיהיו  העיקר  עוגיות, 
ושבעים, ואמא שלהם תהיה ערנית 

אם אחד מהם נראה עצבני מידי..."

ממשיכה  וריקי  לעצמי  צוחקת  אני 
שנתיים  גיל  "אחרי  קדימה:  לרוץ  
לעצמי.  זמנים  בכוח  חיפשתי 
לשחות,  הלכתי  חברות,  עם  יצאתי 
אומנות  בקורס  השתלמתי 
ופתאום  הבית,  את  וקישטתי 
היא  נוספים".  חיים  שיש  גיליתי 
נזכרת במרתון של  לרווחה,  נושמת 

השנתיים הראשונות.

מנסה  אני  בעצם?  המתנת,  למה  אז 
לרמוז לה על כותרת הכתבה שלי:(

מתפלאת  היא  המתנתי?"  "למה 
עלי. "חיכיתי לחזור למסלול החיים 

לרוגע  לחזור  לי, חיכיתי כבר  שהיה 
לב  שמתי  לא  הלידה.  טרם  של 
ולא  זה  את  דרש  בי  פנימי  שמשהו 
נתן לי מנוח. רק משהגיעו התאומים 
שלי לגיל חמש הבנתי שמאז הלידה 
אני לא נהנית משום דבר, רק מחכה 
כבר לחזור לבית המושלם שלי, עם 

ילדים רגועים ומסודרים".

האם במשך חמש שנים לא ראית את 
הנחת? בינינו, נחת בשתיים זו מתנה 

שאין כמוה. 

או שפשוט דמיינת במשך הזמן הזה 
בית  של  הזה  המדהים  הרגע  את 
וחלונות  מסורקים  ילדים  מבריק, 

בלתי נראים מרוב ניקיון?

"בהחלט. דרשתי מעצמי מושלמות 
במצב בלתי אפשרי. המרתון הכפול 
שלא  היא  הבעיה  מאד.  עלי  הקשה 
הצלחתי לראות בעדו שום דבר פרט 
רק  ומכופל.  כפול  עבודה  לעומס 
סוף,   בלי  ממתינה  שאני  כשהבנתי 
קלטתי  פתאום.  האסימון  לי  נפל 
שקיבלתי.  הילדים  הם  שאלו 
מאתגרים, שובבים, ידם בכל - וזהו. 
שאצלי  הבנתי  פתאום  הם.  אלו 
אשלים  לא  ואם  יעבור,  לא  זה 
בוש  עד  ואמתין  המציאות  עם 
שהקושי יעבור - אבזבז את החיים 
לא  החלטתי:  ברגע  בו  בהמתנה... 
חזקה  עצמית  עבודה  עם  עוד! 
המצב,  עם  והשלמתי  הפנמתי 
נכנעתי אליו והיום אני יכולה להעיד 
כי כאשר אני נרגעתי, גם הם נרגעו. 
זה....זה  להמתין  הפסקתי  כשאני 

פשוט עבר".

ריקי  של  מהשיתוף  נדהמת  אני 
שמסביר כמה משמעותית המחשבה 
המלווה אותנו. צורת ההסתכלות על 
במהפך  התמונה  את  משנה  הדברים 

עצום.

זו  למלכי,  חוזרת  אני  ברשותכן, 
ונראה  שבעמדת המתנה כבר שנים, 
במחשבה  משמעותי  שינוי  שאפילו 
אבל  המצב.  את  ישנה  ממש  לא 
מופתעת  עצמי  את  מוצאת  אני 
המחשבה  כמה  עד  מגלה  שוב. 

או  להעצים  יכולים  וההתייחסות 
להרגיע, להגדיל או למזער...

ממשיכים  החיים  "בעצם, 
תוספת  עם  הרגילה  במתכונתם 
לא  פעם  אף  המתנה.  של  קטנה 
נתתי לתוספת לגדול. שמתי אותה 
לחיות.  והמשכתי  בפינה,  בצד, 
אינם  כשהחיים  הדברים  מטבע 
זמני   - הילדים  בגידול  עמוסים 
לאירוח  לבישולים,  ללימודים,  בידי 
קריאת  כגון:  שונים  ולתחביבים 
ספרים, הכנת קישוטי סוכה, בניית 
אבל  ועוד.  חלקים  מרובי  פאזלים 
איני מבלה את השעות בחסר אלא 
ויש  שיש.  הטוב  כל  על  בהסתכלות 
הזכרתי,  שכבר  כמו  מאד!  הרבה 
הגדול  בחסדו  עולם,  של  ריבונו 
שלח לי מתנה גדולה - שותף נאמן 
לעבור איתו את הדרך. כנאמר לחנה 
אני  בנים'.  מעשרה  טוב...  'אנכי   -
אתן  גם  איתי  שתסכמנה  חושבת 
שלוותר על כל זה יהיה ממש קשה 

ולא שווה".

צודקת במאה אחוז, לא?

ההמתנה  עם  שהשלמתי  "לאחר 
שיש  המתנה  גודל  את  והבנתי 
אני  בחזרה.  חיי  את  הרווחתי  בה, 
הציפייה  התקווה,  על  מוותרת  לא 
השמחה,  על  לא  גם  אך  והתפילה, 
השלווה והאמונה". היא אינה יודעת 
כאלו  לשמוע  מרגש  כמה  אפילו 
בדיוק  לבחור  שיכלה  ממי  מילים 

הפוך.

לכל  חשוב  טיפ  עוד  מוסיפה  ריקי 
הממתינות באשר הן:

מכובדת  במה  מעל  מודיעה  "אני 
אל  אתגרים:  שחווה  אחת  לכל  זו 
להגיע  כדי  שנים  כמה  עוד  תמתנה 
מדברת  אני  זה'.  על  נצחק  ל'עוד 
מניסיון אישי. אם תוכלי לצחוק על 
שלא  למה   - שנה  עשרים  בעוד  זה 
עד  עכשיו  'צחקנה  עכשיו?  תצחקי 
חשוב  היה  יפים".  החיים  כלות!' 
שהיא  סיכמנו  כבר  הסיכום.  לה 

פרפקציוניסטית:(

משהו  איתנו  חולקת  נעמי  גם 
שליקטה בדרך - - -

שנמצאת  אחת  כל  מברכת  "אני 
אבא  לה  שיעזור  המתנה,  בעמדת 
עם  דרכה  את  ויאיר  שבשמיים 
עד  אותה  שילוו  טובים  אנשים 

לישועה".

ובראש  הכתבה  את  מסיימת  אני 
טובים  'אנשים  השיר:  לי  מתנגן 

באמצע הדרך'.

טובים,  אנשים  לפגוש  זכיתי  באמת 
מאד!

שיר חתיכה

היא הייתה חתיכה, בלי צורה מוגדרת

מקושטת, מסורקת

מתוכשטת, מוכשרת

בקיצור - חתיכה מושלמת

ובגלל שנמאס לה להיות חתיכה שכזאת

היא החליטה לנסוע, קצת ליהנות

נסעו עוד עמה חתיכות בודדות

לשבת חתיכות. אופס, רווקות 

לאוטובוס לצפת יחד הן עולות

ולדירה כבר מגיעות

קרועות משבוע עמוס

חתוכות לחתיכות

הזיזו מזרנים

פרשו מצעים

ותכף ומיד נדמו הקולות והצלילים

למחרת התעוררו עם השמש

הלכו לעתיקה, קנו אוכל נפש
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תכף ומיד סיימו ההכנות

יצאו למצעד אומנים ואמניות

קנו חמסה מזהיבה

מזכרת מעניינת מצפת העתיקה

התכוננו לקראת המלכה

והנה - אחת את הנרות כבר מדליקה

"לכה דודי" עם רגש ונשמה

בשלל עדות וחוגים, העיקר - הנשמה

 

פרשו לישון, פטפטו עוד ועוד

תשעה קבין לחתיכות מקטלוג

ואז הגיעה הפואנטה

כאן מתחיל הקטע

סיפור תמים על אפס מאופס

הצחיק עד דמעות, נגע ותפס

החתיכה שם הייתה כל כך מוצלחת

יפה, מקושטת, מוכשרת ומטופחת

אבל אולי בגלל שהיא הייתה כה בעננים

שום סטנדרטי אותה לא הבין

היא נפגשה עם כאלו שלא הבינו בהתאמה

ואחד שלא הבין מעצמו שום דבר, אכזבה

ציורים שהוציאו פרצי צחוק בלתי נשלטים

פתאום הן הבינו את עצמן מול ה'שידוכים' 

הסיפור נגמר עם אלף צליליו

גם הצחוק התאדה, עבר

וכל השיר שווה

רק בשביל סיפור שכזה

על חתיכה תמימה ונאיבית

שהצליחה להיות לרגע בחורה אמיתית

היא למדה להיות היא עצמה

להמשיך לחכות להשלמה

אבל לזכור לא להיתקע במקום

להיות אלופה, לרצות לגדול, לנשום

לפעמים להתעגל

להמשיך להתגלגל

לצפות לישועת הקל

וכמו כל סיפור עד הסוף הטוב

קול ששון עוד יישמע בקרוב

גם היא תמצא לה עיגול מושלם

יבנו להם יחד באהבה, משכן

חבצלת הגיעה לשכונה!

לפניה.  הולך  אופן. שמה  לא מפספסים בשום  את חבצלת 
היא מרתקת.

הגענו לאולם, הכיסאות היו סדורים במעגל, כמו בכל סדנא, 
ואנחנו פטפטנו עד שהיא נכנסה.

ומיד  שאלה  היא  סדנא?"  מתחילה  איך  יודעות  "אתן 
הסבירה:

בכמה  עצמה  על  מספרת  אחת  כל  הכירות.  סבב  "עושים 
מילים, ומגיעים חזרה אל המנחה".

וזה בדיוק מה שעשינו עם חבצלת. אחר-כך היא שאלה:

"דמיון - מה זה אומר לך?"

השנייה  ממציאות',  'הפוך  אומרת  אחת  סבב.  שוב 
'אסוציאציה', וכן הלאה.

כשהגענו אליה, היא אמרה:

תנו  לדמיון.  יש  כוח  כמה  שתחוו  ה'  בעזרת  רוצה  "אני 
לעצמכן ללכת אחריו.

מכירות את המשחק 'ארץ עיר'?" 

ודאי! מי לא מכירה? כל אחת שיחקה בזה בילדותה, אחר-
ויש בינינו כאלו שמשחקות עם נכדיהן, בלי  כך עם ילדיה, 

עין רעה.

"יפה. אני כותבת לכן רשימת מילים במקום אותיות האלף 
בית. אתן תחזורנה על המילים ברשימה, וכשאגיד 'עצור' - 

זאת תהיה... המילה שלכן".

אין מה לומר, האווירה מתחממת. אנחנו מתחילות.

"אלף... ארבע כנפות, התרוממות, כנפי נשרים,

מי יתן לי, פרישת, ציפור, קצוץ 

תחת כנפי השכינה,

ארבע כנפות. "עצור!" נשמע קולה של חבצלת.

הת--- 

"זאת המילה שלי".

מפעילה  היא  לאוזן.  ונעים  הרך,  בקולה  ממשיכה  חבצלת 
בנגן מוסיקה שקטה שמתנגנת ברקע.

"עצמי עיניים", היא אומרת. עצמתי.

"נשמי נשימות עמוקות". נשמתי. 

היא ממשיכה להדריך אותנו ואנחנו מתמסרות להוראות.

"הרפי... את הצוואר, הראש, הידיים". 

Lהתחלתי להמריא, לנשום אויר פסגות

נַחִּתי.

התרוממות

אסנת
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מצאתי את עצמי באולם רחב ידיים. 
היצירה  פרושה  הרצפה,  על  לידי, 

הספרותית שלי. 

משתרעת  צורה,  חסרת  היא  כרגע 
שטוחה.  ונגבה,  צפונה  וקדמה  ימה 

מי יצייר אותה?

מי יפיח בה רוח חיים?

אותה  וירים  כנפיים  לה  ייתן  מי 
לתחייה?

"את!!!" אני שומעת קול באולם. 

"אני?" 

"כן, את!" עונה הקול. "רגע, מי אמר 
את זה?"

מסתכלת סביבי. אין איש. 

הזה,  בדבר  חיים  רוח  אפיח  "אני 
השרוע על הרצפה? אני יכולה? יש 

לי את ה... לא יודעת, אולי אין לי?"

הוא  מאיפה  הקול.  מכריז  לך!"  "יש 
מדבר? היכן הוא נמצא? 

ומביטה  במעגל  עומדת  "אני 
שיר  עכשיו  לי  מתנגן  סביבי..." 

ילדים הזה.

"את מחפשת מסביב.

לא תמצאי אותי שם. 

עמוק  עמוק,  בתוכך,  נמצא  אני 
פנימה, אני הקול הפנימי שלך".

"נעים להכיר", אני אומרת לו... "איך 
בדיוק אצייר אותה?"

תתבונני,  טוב,  עליה  "תסתכלי 
הדרך  את  תמצאי  ה'  בעזרת 

הנכונה..."

לתת  יודע  הוא  עכשיו?  מה  יופי! 
הוראות ולהיעלם...

אין ברירה, צריך להתכופף, להתבונן 
על  השרוע  הזה,  הדבר  על  מקרוב 

הרצפה. 

כתוב פה משהו:

המזוודה,  את  בחשש  בחנה  "צביה 
לא הבינה למי היא שייכת".

החייאה.  לה  נעשה  ראשון,  דבר 
מוחאת  שלה,  לאוזן  מתקרבת  אני 
בקורס  שלמדתי  כמו  בדיוק  כפיים 

שומעת  את  "צביה,  ראשונה.  עזרה 
אותי? צביה! השמיעי קול".

כחכוח. יש תזוזה. 

הספרותית  הדמות  אני  "אסנת, 
במפוח  השתמשי  בבקשה  שלך. 
הדוושה".  על  ולחצי  החשמלי 
בפינה  צדקה.  צביה  הסתכלתי, 
המכונה,  עמדה  החדר  של  הימנית 

גררתי אותה ולחצתי. 

פרוטגוניסט - גיבורת הסיפור שלי, 
קיבלה עיניים חומות, שיער אדמוני 
בחורה  והיא  שיתכן  לנו  )שאומר 
על  לנו  שידוע  כמו  נמרצת,  מאד 
בעלי שיער בגוון הזה( אסוף בקוקו, 

המעיד עליה שהיא בת בית יעקב.

"היצירה שלי מתמלאת, איזה יופי!"

תמשיכי!"  ללחוץ?  הפסקת  "למה 
אומרת הפרוטגוניסט.

עוד נפיחה על הדוושה. 

קיבלתי - זמן.

קיצי  שישי  יום  היה  זה  כן,  אה, 
בצהריים. 

מצוין, חצי גוף כבר התרומם.

אני ממשיכה. שומעים את האוויר? 
פף,פף, פף-

הקניות  את  סיימה  הדס   - תנועה 
מלאה  עגלה  אחריה  גוררת  בסופר, 
כל טוב. היא רואה את צביה מרחוק, 
עוצרת  ו...  לשלום  לה  לנפנף  רוצה 

את היד ברגע האחרון. זה לא, 

יעקב  בית  לבת  מתאים!  לא  פשוט 
- לנפנף!!!

מול  נעמדת  והדס  צעדים  כמה  עוד 
ציבי. 

זה  מה  שלנו.   - האנטגוניסט  היא 
קשור? ברור שזה קשור. הדס, היא 

האנטי שלי לציבי.

במבט קצרצר, איך יכול להיות? דסי 
המתוקה הזאת, הבחורה המאורסת 

שלנו - אנטי?

מה  לא  שזה  נבין  סבלנות  קצת  עם 
שחושבים על אנטי...

בואו נקשיב לשיחה שלהן:

בתחנת  מולה  נעמדה  הדס 
האוטובוסים ירושלים-אשדוד.

ונתקדם  לך  אעזור  בואי,  "ציבי?! 
מחכה  יודעת,  את  הביתה...  ביחד 

לנו הרבה עבודה, החתן מגיע ו-"

"תראי, הדס", היא אומרת.

והוא  מהאוטובוס  ירדתי  "כרגע 
המשיך במסלולו. דקה אחרי שהוא 
עם  בעיה  לי  שיש  הבחנתי  נעלם 

המזוודה".

המזוודה?"  עם  הבעיה  מה  "כן? 
מתעניינת הדס.

המזוודה  את  מזכירה  מאד  "היא 
שלי. תגידי, מה הצבע שלה?"

"אפור", הדודה היקרה עונה מיד.

אם  מרחוק,  שרואים  הגוון  "זה 
תתקרבי תבחיני שהגוון נוטה יותר 

לחום".

קרוב  הכי  מתקרבת  ניגשת,  הדס 
מסתכלת  אותה,  בוחנת  שאפשר, 

מלמעלה למטה ולהיפך, 

בגוון  להבחין  מצליחה  שהיא  עד 
"באמת  דיברה.  היא  שעליו  החום 

גוון מיוחד". 

הזה",  בצבע  מזוודות  הרבה  "אין 
האטיגוניסט מאשרת. 

את  עליה,  ידך  את  תניחי  "עכשיו 
מרגישה את הנקודות, את החספוס 

העדין?"

"כן", היא אומרת.

הסימנים  ששני  חושבת  "את 
כסימנים  להיחשב  יכולים  האלו 

מובהקים?

היא שלי  זה אומר שהמזוודה  האם 
ללא ספק?

הגלגלים,  ארבעת  את  יש  בנוסף 
הידית והצבע המתקלף, 

הכל בדיוק כמו המזוודה שהכנסתי 
לתא המטען."

סימנים,  עוד  הוספת  עכשיו  "נו...? 
את  למה  שלך.  שהיא  בטוח  כמעט 

עדיין עומדת בתחנה? 

מרובה',  והמלאכה  קצר  'היום 
ואנחנו לא עצלים. יום שישי היום", 

מזכירה הדודה.

מתקצר  ארוך  גם  אבל  ארוך,  "נכון, 
שבמשך  כך  על  לדבר  שלא  בסוף. 
בשמש  נצלית  את  הזה  הזמן 

הקופחת!"

מבינה  "את  לה,  עונה  ציבי  "הדס", 
לבד ש'כמעט' זה לא מספיק, נכון?!

מטפחת  הייתה  שלי  למזוודה 
פעמים,  שלוש  שקשרתי  אדומה 
כדי שהקשר יהיה חזק, ולא יתנתק. 
איננה...  האדומה  המטפחת  עכשיו 

מה את אומרת?

הייתה  האדומה  המטפחת  תביני, 
סימן הזיהוי שלי. 

שייכת  שהיא  להיות  יכול  בלעדיה, 
למישהו אחר.

את  קשרתי  כך  לשם  בדיוק  הרי 
המטפחת".

"צביה?"

"כן?"

לפתוח  לך  שמותר  חושבת  "אני 
יתכן  לגעת,  לא  להציץ,  רק  אותה, 
האדומה  המטפחת  של  שהקשרים 

נפרמו".

"איך זה יכול להיות?! קשרתי כל כך 
חזק!"

חזק,  שקשרת  ספק  לי  אין  "נכון, 
אבל את יודעת?!

הייתה  ילדים  שעגלת  מספיק 
וכשמשכו  המטפחת,  על  מונחת 
את העגלה החוצה - היא גררה יחד 
אתה את המטפחת; או לחילופין היו 
והמטפחת  חשמליים  אופניים  אלה 
את  הגלגלים.  באחד  הסתבכה 
יודעת, הגלגל עשוי מתכת, והמתכת 

פשוט חתכה אותה".  

"את חושבת?" ציבי מהססת.

סגרתי  איך  זוכרת  הייתי  רק  "אם 
אותה!

להעלות  מקפידה  אני  כלל  בדרך 

הפעם  לאמצע,  הרוכסנים  שני  את 
למטה  אחד  רוכסן  באמצע.  לא  הם 
פוגש  השני  והרוכסן  השמאלי  בצד 
נוספת  אותו שם. אולי זאת הוכחה 
שהמזוודה הזאת אינה שייכת לי?"

הפעם  אולי  סימן.  לא  דווקא  "זה 
ארזת בחיפזון? 

את  לפתוח  לך  מותר  לדעתי, 
תספיק  חטופה  הצצה  המזוודה. 
מכאן,  להמשיך  איך  לדעת  כדי  לך 
ההתלבטויות  את  לך  תחסוך 
ותשחרר אותך מהתחנה ביום שרבי 

כזה.

שלב  על  לדלג  אפשרות  שום  אין 
ההצצה". דסי נחרצת.

"זה לא נעים לי. ואם המזוודה הזאת 
אינה שלי? 

המזוודה  שבעל  דברים  בה  יש  אם 
לא רוצה שאחרים יראו? אם...?"

"די! ספרת כמה 'אימים' אמרת?

כולם.  את  פותרת  ואת  אחת  הצצה 
חייבת  שהיית  יבין  המזוודה  בעל 
לפתוח אותה כדי לוודא את הבעלות 
עליה. צביה! עד מתי תעמדי נבוכה 
אתי  לבוא  חייבת  את  הזה?  בחום 
קוביות  עם  קר  מיץ  כוס  ולשתות 

קרח".

נשימות  שלוש  שוב  "תנשמו 
של  המלטף  קולה  נשמע  עמוקות", 

חבצלת. 

לחזור  להוציא.  אוויר,  "לשאוף 
לנשום כרגיל, לפקוח את העיניים.

את  מכירות  סביב,  הסתכלנה 
הסביבה?

שתיקה.

לחזור  אחת  לכל  מאפשרת  חבצלת 
לעולם שלנו בקצב שלה. 

אני  קצת...  עוד  אפשר  "חבצלת, 
משהו  והדס,  ציבי  עם  לדבר  חייבת 
בעלת  ציבי  לי.  הסתדר  לא  פה 
לה.  מתאים  לא   - האדמוני  השיער 
עוד  דווקא,  הדס  שזאת  לי  נראה 
לעניינים  לתת  עיניים,  לעצום  קצת 

להסתדר בינתיים..."
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ובו  דלי  מונח  היה  לידו  ליד האגם התכול.  בנחת  ישב  פייר 
שני דגים, וחכתו שקועה במים ללא נוע.

בום!!! נחת לידו חפץ שחור ומבריק. פייר הרים ראשו כלפי 
מעלה – ולא ראה דבר. "מה זה?" הוא שאל ברעד את קלוד 
היושב לימינו. קלוד קם באיטיות ובחן את החפץ בעיניים 
מכווצות. "נראה כמו משקפת משוכללת", הוא אמר לבסוף. 
בחשש.  פייר  שאל  עלינו?"  השליך  שמישהו  פצצה  לא  "זו 
"לא נראה לי, אבל יותר בטוח לא לגעת בזה ולא להתעסק 

עם זה..."

הם  פתאום  מעלה.  כלפי  הראש  את  שניהם  הרימו  שוב 
שתמיד  הרכבל  קרונית  הקרונית!   – מוזר  למשהו  לב  שמו 
נעה על מסלולה כלפי מעלה - הייתה נטועה במקומה. "זה 
או  שם  שנתקעה  "נראה  פייר.  את  קלוד  שאל  נוסע?"  לא 
משהו". פייר הניד בראשו ואז אמר: "לך תדע מי נמצא שם 

עכשיו... אני לא מקנא בהם!"

"בוא נתקשר למשטרה! שיבואו לחלץ  וקרא:  פייר התנער 
שלוש  וחייג  שלו,  הטלפון  את  מכיסו  שלף  הוא  אותם". 

ספרות.

11:07 בבוקר

עמדו  וחברותיה  היא  לעלות.  מחכה  בתור,  עמדה  סוזי 
בחריקה.  ונעצרה  אט-אט  ירדה  הקרונית  ההר.  בתחתית 
נסגרה  התיישבו  וכשכולן  במהירות,  נכנסה  הבנות  קבוצת 
מרהיב  נוף  באיטיות.  לעלות  החל  והרכבל  הקרונית  דלת 
כרי דשא מוריקים מנוקדים בכתמי שחור- לעיניהן:  נגלה 

 - וברקע  ומבריק,  נוצץ  תכול  אגם  רועות,  פרות  של  לבן 
פסגות הרים מושלגות.

משקפת  זו  הייתה  המשקפת.  את  לעיניה  הידקה  סוזי 
שמגדילה  משקפת  שעבר.  בשבוע  רק  שנקנתה  מיוחדת 
הוציאה  לילי  אותם!  מסריטה  וגם...  המראות,  את  בחדות 
את  הושיטה  היא  אותו.  ופתחה  חטיף  אריזת  מתיקה 
האריזה למרכז, ומספר בנות התכבדו. הן בירכו ולעסו במרץ 

תוך כדי פטפוטים נרגשים.

11:21 בבוקר

רוב הדרך לפסגה כבר מאחוריהן. סוזי כבר מתחילה לארגן 
תלויים  והמצלמה  המשקפת  ירידה.  לקראת  חפציה  את 
שהוא  שוב  בודקת  והיא  לצידה  מונח  התיק  בחוט,  עליה 
משחררת  היא  אחד  לרגע  דרוכה.  יושבת  היא  היטב.  סגור 
יפות.  נוף  ומצלמת כמה תמונות  את המצלמה המקצועית 
עצמה.  אותה  לצלם  הבנות  מאחת  מבקשת  היא  כך  אחר 
הקרונית  נעצרה   – המצלמה  את  חברתה  כשנטלה  בדיוק 
תמונה  לך  שתהיה  רצו  "תראי,  מגחכת:  חברתה  באחת. 

מושלמת! עצרו בשבילך את הנסיעה".

11:23 בבוקר

הבנות מביטות זו בזו חליפות. הן מסתכלות מחלון הקרונית, 

העצירה.  לסיבת  רמז  ומחפשות 
תחנת היעד נראית באופק – אך לא 
בין  תלויות   – כאן  הן  קרובה.  מאד 
ארץ לשמים! מבט אחד כלפי מטה 
כעת  תחתיהן.  משתרע  האגם   –
הוא לא מראה מרהיב בכלל... לאחר 
אט  התעוררו  הן   – הלם  של  שניות 
למלא  החלו  זעקות  מקיפאונן.  אט 
"למה  כאן?"  קורה  "מה  החלל:  את 
כאן  "יש  ממשיכה?"  לא  הנסיעה 
תקלה!" "הצילו, נתקענו פה! ה-צ-
י-ל-ו!" פחד גדול השתלט על כולן.

אך אף אחד לא שמע את קריאותיהן 
הנואשות.

11:26 בבוקר

כולה,  רועדת  התיישבה,  סוזי 
עיניה.  את  ועצמה  הקרונית  בפינת 
כשליבה   – כך  ישבה  רגעים  כמה 
מעט.  נרגעה  היא  לאט  לאט  הולם. 
החלו  ואז  הצטללו.  מחשבותיה 
זיכרונות:  שברי  עיניה  מול  לרצד 
עולה  קוקיות...  עם  ילדה  היא  הנה 
זוהר...  ורוד  ילקוט  עם  א'  לכיתה 
הנה היא נערה בבת המצווה שלה... 
הזיכרונות מילאו אותה, והיא חשה 
ואז,  משם.  הרחק  משייטת  שהיא 
היא החלה לחשוב: "זהו? זה הסוף? 
הקצרים?"  בחיי  עשיתי  כבר  מה 

היא חשה מרחפת על כנפי הדמיון.

בביתה  נמצאת  שהיא  דמיינה  היא 
ויושבים עליה שבעה. מה יגידו עליה 
שם? מה יספרו? האם ישבחו אותה 
על הקניות המוצלחות שערכה, ועל 
אליהם?  שיצאה  הרבים  הטיולים 
האישיים,  חפציה  את  וכשיאספו 
חפצי  עם  נערה  זו  שהייתה  יגלו 
ועדכניים  חדישים   – רבים  מותרות 

ביותר...

11:31 בבוקר

עיניה.  את  ופותחת  ננערת  סוזי 
וכולן  לפתע,  נרעדה  הקרונית 
מילאו  אימה  צעקות  בבהלה.  קפצו 
בנות  כמה  הקרונית.  חלל  את  שוב 
ניסו  הן  פלאפונים.  מתיקיהן  שלפו 
עזרה  להזעיק  או  לאימן  להתקשר 
– אך ללא הועיל. לא הייתה קליטה. 
הפלאפונים נזנחו לאחר כמה דקות 

של ניסיונות חיוג נואשים.

ליצור  מצליחה  שאינה  ראתה  סוזי 
על  שוב  התיישבה  היא  קשר. 
הספסל ושקעה במחשבות. 'זה מה 
שהייתי  עלי?  שיספרו  רוצה  שאני 
רכישות  ומבצעת  טיולים  חובבת 
מרובות? וכשיאספו את חפציי – זה 
יביא לי כבוד, או שיגלו שהייתי נערה 
נהנתנית שמבינה טוב טוב בדברים 
הזו  המחשבה  הזה...?'  העולם  של 

לא נעמה לה במיוחד.

11:39 בבוקר

"יש לי רעיון" – סוזי מכריזה לפתע. 
אמרה  שלי  אמא  מה  יודעות  "אתן 
"איחלה  מהבית?"  כשיצאתי  לי 
עצמך!"  על  ותשמרי  בהצלחה 
לא!"  "ממש  לילי.  חברתה  הציעה 
"אמא  בפסקנות.  סוזי  לה  ענתה 
שאני  האחרון  הטיול  שזה  אמרה 
יוצאת אליו בתקופה הקרובה. הגיע 

הזמן לשבת ברצינות וללמוד".

סוזי משתתקת לרגע, ואז ממשיכה: 
שאני  מזה  מרוצה  לא  ממש  "אמא 
בגילך  'נערה  הרבה.  כך  כל  מטיילת 
בחודש!'  פעם  לטיול  זקוקה  לא 
הרכישות  'וכל  לי,  אומרת  היא 
הרהבתניות הללו מיותרות בהחלט', 
הרעיון  מה  אז  "נו,  מוסיפה".  היא 
סוזי  בציפייה.  לילי  שואלת  שלך?" 
המשקפת  לעבר  מבט  משפילה 

המשוכללת.

11:43 בבוקר

לפתע.  סוזי  אמרה  כך  "החלטתי", 
מכאן  לצאת  אזכה  שאם  "החלטתי 
– יותר לא עוד! לא אצא לטיולים כל 
הזמן. לא אקנה צעצועים משוכללים 
כל  אחר  לרדוף  אפסיק  ויקרים. 
הבנות  הללו!"  הגשמיים  הדברים 
היא  לאן  הבינו  לא  הן  בה.  הביטו 
חותרת, ומה היא מתכוונת לעשות. 
סוזי מיששה בערגה את המשקפת, 
ואז פרצה זעקה מגרונה: "ה', אני כל 
כך רוצה לחיות! רוצה לצאת מכאן! 
תן לי לחיות, ואראה לך שאני יודעת 
וזרקה  ידה  את  הרימה  היא  איך!" 
וצפתה  שלה,  המשקפת  את  בכוח 
"מה  במהירות.  צונחת  היא  איך  בה 

חברותיה,  לעברה  צעקו  עשית?" 
המשוכללת  המשקפת  את  "זרקת 

שקנית רק לפני כמה ימים?"

בביטחון.  להן  ענתה  היא  "כן!" 
את  להקב"ה  להראות  רוצה  "אני 
כוונותיי. אני רוצה להפסיק  רצינות 
לקנות דברים כאלו. אני רוצה לוותר 
שיש  מה  את  שרוצה  למי  ולמסור 
לצאת  שכשאזכה  פחדתי  כבר.  לי 
מכאן – אשכח הכל. לכן זרקתי את 
המשקפת בתור סימן. סימן שיזכיר 

לי את החלטתי.

11:53 בבוקר

"אין  בייאוש.  דוני  נאנחה  כבר!"  "נו 
לחלץ  לבוא  שמתכוון  אחד  אף 

אותנו?"

המסלול,  מפעילי  לב  שמו  "בוודאי 
מכאן  אותנו  שיוציאו  ידאגו  והם 

בקרוב", הרגיעה אותה שירה.

מסוק  של  חזק  רעש  נשמע  לפתע 
נצמדו  הבנות  והתקרב.  שהלך 
משטרתי!  מסוק  זה  היה  לחלונות. 
מכריז:  קול  נשמע  התקרב,  כשהוא 
את  תמלאו  אתכם.  להציל  "באנו 
לחלץ  ונוכל  בדייקנות,  ההוראות 
החלו  בנות  כמה  בשלום!"  אתכם 
לבכות בהקלה. תקווה החלה לנבוט 

בלב כולן.

מהמסוק  השתלשלו  חבלים  כמה 
היו  לחבלים  שלהן.  הקרונית  לכיוון 
מחוברות רתמות קשירה מיוחדות.

הבנות עזרו זו לזו לקשור את עצמן 
בתוך הרתמה.

נשמעה  מוכנים?"  אתם  "האם 
הקריאה. "אפשר ללחוץ על הכפתור 
להוציא  ונתחיל  בחגורה,  הצהוב 

אתכם".

לילי לחצה ברעד על הכפתור. נשמע 
קול שקשוק, והיא החלה להתרומם 
נראו  רגעים  כמה  תוך  מעלה.  כלפי 
רק רגליה מבעד לחלון הקרונית, עד 

שהיא הוצאה ונעלמה מעיניהן.

אחריה חולצה בוני, ואחר כך שירה... 
עצמה  את  סוזי  מצאה  בסוף  רק 
הביטה  היא  מעלה.  כלפי  נמשכת 

כלפי מעלה 

יוכבד הויזמן
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שהם  מקווה  החבלים,  על  ברעד 
חזקים מספיק כדי לשאת אותה.

12:00 בבוקר

הצפוף,  במסוק  התיישבה  סוזי 
ישובות  חברותיה  כל  את  ופגשה 

שם.

הטייס.  שאל  בסדר?"  אתן  "האם 
אפשר  טוב?  מרגישות  "כולן 
בלי  בראשן  הנהנו  הן  לנסוע?" 
שעברו  הקשה  החוויה  מילים. 

הקשתה עליהן לדבר.

"בטח הייתן מבוהלות מאד. יש לכן 
מזל שהזעיקו אותנו!"

את  מצאה  לילי  לכם?"  קרא  "מי 
"הרי  בפליאה.  ושאלה  לשונה 
אחד!"  לא  להתקשר  הצלחנו  לא 

הוסיפה בוני.

"של מי היה הרעיון המבריק?" הוא 
שלכן!  "המשקפת  בשאלה.  ענה 

המשקפת היא זו שקראה לנו!

לא מזמן התקשר אלינו דייג מהאגם 
המוזר  החפץ  של  הנפילה  שלמטה. 
קלט  כשהוא  אבל  אותו,  הבהילה 
קלט  הוא   - מהקרונית  נפל  שהוא 

שיש כאן אנשים במצוקה.

ומכאן ועד לחילוצכן - הדרך הייתה 
קצרה!"

ׁ
ְבַּר מֵעוֹד קַש

ׁ
ֹ נִש ְ כְּמו גַּבֵּך

ְזָבָה וּב אַכ
ׁ
ְ ש ַּיִך וּבְחַי

ׁ
ְלֹא דְבַש ְטִיפֵי חָלָב ו לֹא נ

ְ זָבָה ְ דָּם אַתּ כִּי אִם מִלִּבֵּך

ְעוֹל
ׁ
ְרָרוֹת בַּמִּש ְ נִג ְלַיִך רַג

מַּשָׂא כֹּה כָּבֵד עַל גַּב נִּשָׂא

ְ רַב הוּא הָעֹל עַל צַוָּארֵך

ָבֵר בִּקְרִיסָה
ׁ
ְ לְהִּש ֶבֶת אַתּ

ׁ
מְחַּש

ְ אוֹפְפוֹת ְלוֹת חַוָּה אוֹתָך קִל

ֶמַּחְסִיר צְעִידָה
ׁ
צַעַר ש

ְרִיפוֹת ְ מַט ְרָדוֹת אֶת דַּעְתֵּך ט

ְ לֹא הוֹלֶכֶת, כִּי אִם מְדַדָּה ְאַתּ ו

ְנָסָה? ְ הַפַּר ּיָה כָּל כָּך לֹא מְצו

ִפּוּר?
ׁ
ְרִיאוּת טְעוּנָה קְצָת ש ּ אוּלַי הַב

ְנֻסָּה? ְ דֵּי מ בְּמַטָּלוֹת אֵינֵך

ֹן מְבִיאִים אֶל כִּפּוּר? ֶעֲוו
ׁ
מִקְרִים ש

 

ִים?
ׁ
ְקָעִים מִיַּלְדוּת כֹּה מַקְש

ׁ
הַאִם מִש

ְיָרֵא? ֶמָּא זֶה הֶעָתִיד מ
ׁ
ש

ִים 
ׁ
ְרָש ְבָהִים מֵעַל הַר ט ּ פַּחַד ג

ְלוֹת, מַה פֹּה קוֹרֶה???
ׁ
ְ כּוֹש ְלַיִך רַג

ְמֵימִי
ׁ
ְ קוֹרֵא קוֹל ש "בִּתִּי!" אֵלַיִך

ְ ְ לִבֵּך ְנִיס מְסָרִים אֶל תּוֹך מַכ

ְמִי
ׁ
ֹן רִש ְנָפַיִם", טוֹעֵן בְּטו ּ  "כ

"ְ ְלֹא לְסַבֵּך "תַּפְקִידָן לְהָרִים ו

ְרָרִים ָיִים, עַל הָאָרֶץ אִם נִג
ׁ
"קְש

ְ'סַבָּלִית' ְכִים ל ְ הוֹפ אוֹתָך

ְכֹחָם גַּם לְהָרִים ּ ְ ב אַך

ְלִית ֶתָּנִיעִי אוֹתָם לְעֵבֶר תַּכ
ׁ
כְּש

ְגִים? ְ מִשְׂתָּר חוֹבוֹת עַל צַוָּארֵך

ְ מוֹסִיפָה! ְלָלָן אַתּ ּוֹת בִּג ְכֻי ז

ְ חָסֵר? מְעֹרָב בְּסִיגִים? כַּסְפֵּך

ֹ....... תְּעוּפָה! ְזו זִקּוּק הַמִּדּוֹת! ו

ְ מֵאָחוֹר ְמִים לָך ּ ְרִים מְאַי מִצ

ְפָנִים? ּ ְ מִל ְיָם סוֹגֵר לָך ו

ָר בָּהּ לִבְחֹר
ׁ
ְאֶפְש ְנוּת, ו ֹ הִזְדַּמּ זו

ְבוֹד עֲנָנִים!" ּ ׂ כָּנָף אֶל כ ְרֹש לִפ

ֶת זוֹהֶרֶת:
ׁ
וּמִן הֶעָנָן קֶש

ְרִי הַבְטָחָה" "אֵין עוֹד מַבּוּל, זִכ

ְכֶּרֶת: ּ מַז ֹן כְּאִלּו כָּל טִפַּת מֵי-זָדו

ְרִיחָה" ָמַיִם פּ
ׁ
"כְּדֵי לֹא לִטְבֹּעַ: אֶל ש

ׁ
ָש

ׁ
ְפִילָה, אַל חֲש ּ ְרֶגֶל הַנ ל

ָמַיִם, הַכֹּל לְטוֹבָה
ׁ
סְקִי אֶל ש

ׁ
ְנָחָש ֵי הַסֶּלַע מוּל נֵץ ו ְו בְּחַג

וּבָה!
ׁ
ֹ הַתְּש ְפֵי יוֹנָה, זו כַּנ

תּוֹכֵחָה הִיא סִימָן לְאַהֲבָה!

ְרַיִם, ִּירָה לַה' כְּאֶפ בַּת יַק

ְיֹעָדִים לִ"סְחִיבָה" ְגָּרִים אֵינָם מ אֶת

ְנָפַיִם! ּ ּ כ הִתְרוֹמְמִי! אֵלּו
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"כנפיים? אוקיי. זהו בקפואים?" שלחתי יד לעבר המקפיא 
אויש,  פרווה.  נקניקיות  חבילת  משם  לדלות  מנסה  הגדול, 
החבילה הזו קפואה יותר מידי, האצבעות שלי הפכו לגוש 

קרח, בררר... לא יכולה.

מהיד  לי  צנחו  הנקניקיות  קפצתי.  שם?"  עוד  את  "ריקי, 
חזרה לכור מחצבתן.

"כן, אמא, מה צריך עוד?" 

"שלוש חבילות פיתות, שיהיו עם הנקניקיות לארוחת ערב 
ו... שוקולד בשבילך, יש לך מבחן קשה מחר, לא?"

תוך שנייה כבר הייתי ליד מדפי השוקולדים, נהנית משלל 
במילוי  עסיסי,  בלונדי  לי  בחרתי  והצבעים.  המראות 
מהמדף  פיתות  בדרכי  מושכת  לשלם,  וניגשתי  בראוניז, 
הייתי  כבר  דקות  עשר  תוך  החצי-מלאה.  לעגלה  ומוסיפה 
ואת הבלונדי  ביד אחת  נושאת איתי שקיות כבדות  בחוץ, 
ביד השנייה, חוששת שמא מישהו יחמוד לי אותו כשאגיע 

הביתה.

מתנשפת  והגעתי,  המדרגות  את  שתיים  שתיים  עליתי 
מפוג'מים  ואלישבע,  מוישי  מעלי.  השקיות  את  ופורקת 
פיתה  ונקניק,  "פיתה  קריאות  תוך  עליהן  התנפלו  כבר, 
ונקניק". אתי גם היא הופיעה פתאום ביחד עם רבקי, חברה 

שלה. כנראה הן לומדות למבחן. 

"אנחנו גם רעבות, מה יש לאכול?" אתי פילסה לה דרך אל 
השקיות, אני בינתיים ברחתי לחדר, להחביא את הבלונדי. 
ופיתות, אבל  נקניקיות  "יש  שמעתי את אלישבע אומרת: 

אנחנו מצאנו רק את הפיתות".

או  לכרית  מתחת  השוקולד,  את  לשים  איפה  התלבטתי 
קטן...  תיק  לוקחים  בכלל  למבחן  רגע,  הסמינר.  של  בתיק 

איפה הוא?...

"ריקיייייי!" שמעתי את אתי צועקת לי מהסלון.

"מהההההה?" צרחתי לה בחזרה.

"אין נקניקיות!!!"

שאתבדה.  ומקווה  לוודא,  רוצה  לסלון,  הלכתי  "מה?" 
פשפוש קצר בשקיות גילה לי את האסון: הנקניקיות אינן.

נאנחה,  אמא  מייללים;  הרצפה,  על  צנחו  ואלישבע  מוישי 
ברור  היה  פשוט  זה  משהו,  "ידעתי שתשכחי  סיננה:  ואתי 

לי. אוף, למה דווקא את הנקניקיות?" 

לא היה לי מה לומר. אכן, צודקת אחותי, באמת אי אפשר 
לסמוך עלי, אני טיפוס מעופף, לא מספיק ממוקד, ואלו הן 

חלק מההשלכות. 

בי  שהביטו  ולמוישי,  לאלישבע  אמרתי  נורא",  לא  "טוב, 
שאכין  "רוצים  מאוכזבות,  והרבה  כועסות  קצת  בעיניים 
לא  מתלבטת.  באיטיות  הנהנו  הם  בפיתה?"  חביתה  לכם 
להשקיט  מקווה  למטבח,  והלכתי  מושלם  לאישור  חיכיתי 

את הרוחות.

והכנסתי  טרפתי,  ביצים,  שברתי 
נזכרתי  הי,  הרותחת.  למחבת 
הוא?  היכן  השוקולד!  פתאום, 
כנ"ל  ריקות,  היו  שלי  הידיים 
הוא  כנראה  שבחצאית,  הכיסים 
רצתי  שם!  ואתי  בחדר!  נשאר 
אתי  נעולה.  הייתה  הדלת  לחדר, 
חברות.  עם  כשהיא  נועלת  תמיד 
והמתנתי,  טובה,  ילדה  כמו  דפקתי 
היא  עכשיו.  אתי  את  לעצבן  אסור 
פתחה לי כדי סדק צר והוציאה רק 
את קצה אפה. "כן?" שאלה, כאילו 

היא בעלת החדר הבלעדית.

לי  שקניתי  שוקולד  כאן  "השארתי 
למבחן, תביאי לי אותו".

ואחרי  הסתובבה,  אתי  אומר  ללא 
מספר שניות חזרה, בידיה החבילה 
המדוברת. "אכלנו ממש קצת", היא 

אמרה, וסגרה את הדלת מאחוריה.

עמדתי בחוץ, מחזיקה את הבלונדי 
לבטא  היאך  יודעת  ולא  המחוסל 
את העצבים שלי באותו הרגע. מה, 
זה שוקולד שלי! וגם אם לא ידעת, 
לא  לאכול,  יכולה  את  אם  תשאלי 

ככה. לא סתם חששתי עליו כל כך.

זה  הי,  שרוף.  ריח  הרחתי  פתאום 
החביתה! השארתי אותה על האש! 
טסתי למטבח, מקווה שהנזק פחות 

רציני ממה שהוא מריח. 

בקצוות.  חרוכה  הייתה  החביתה 
לאכילה.  סביר  נראה  המצב  בסדר, 
מוישי ואלישבע יסתדרו, אחרי הכל, 
מאחות  לצפות  אפשר  כבר  למה 

מעופפת?

אל  בכוח  עצמי  את  קיבעתי 
הכיסא. נשארו לי רק שיעורי הבית 
ואז  אותי,  נחמתי  וזהו,  באנגלית, 
אני הולכת לקרוא את הספר החדש 

שאתי הביאה מהספרייה.

חושבת  אנגלית,  ספר  את  פתחתי 
תיתן  שהמורה  הגיוני  עבודות  אילו 
לשיעורי בית. זה לא רשום לי בשום 

מקום, הרי. כי אני מעופפת.

הרמתי עיניים למדף שמעלי, הספר 
יד  שלחתי  עיניים.  בשתי  אלי  קרץ 

רוצה לקרוא את  ולקחתי אותו, רק 
הכריכה האחורית, ונסחפת. כי הרי 

אני מעופפת.

הנחתי  קריאה,  שעות  שלוש  אחרי 
עוצמת  השולחן,  על  הראש  את 
עיניים טרוטות, וכך, עם בגדיי עלי, 

נרדמת. כי אני מעופפת.

היה לי קר. קריר מעצבן כזה, בקיצור 
קצה  על  ישבתי  שיניים.  מרפאת   -
הכיסא, מצטמררת וממלמלת פרקי 
בשלום  תעבור  שהבדיקה  תהילים 
אף  על  בשיניים  חורים  לי  יהיו  ולא 

הכאב המציק לי מזה שבוע.

מקווה  השתייה,  למתקן  הלכתי 
שמים קרירים ירגיעו לי את הלחץ. 
לראות  ונהניתי  הכפתור  על  לחצתי 
למה  הי,  הזורמים.  המים  את 
את  הזזתי  באדים?  מלאה  הכוס 
שלחצתי  וגיליתי  מהכפתור  היד 
המים  של  האדום,  הכפתור  על 
שכמותי.  מעופפת  הרותחים, 
שפכתי את המים, סובלת בשתיקה 
האצבעות.  שבכריות  הצריבה  את 
המתקן,  על  שוב  הכוס  את  הנחתי 
הכחול,  הכפתור  על  לחצתי  והפעם 
"ריקי?!"  הטיפה.  של  הציור  עם 
מאחורי.  קול  לפתע  נשמע 
הסתובבתי, מפילה איתי את הכוס.

"גילי" הופתעתי. "את פה?"

את  היטיבה  גילי  שכן",  "כנראה 
משקפיה, וצחקקה.

העפתי  להתיישב.  לכיסאות,  הלכנו 
הרצפה.  אל  אחורה,  מבט  לרגע 
המים  וקצת  עליה  נשארה  הכוס 
שכבר הספקתי למזוג, יצרו שלולית 
קטנה. לא נורא, נניח ששכחתי מזה, 

אני מעופפת, הרי.

התישבתי ליד גילי. נחמד שפגשתי 
לילדה  נחשבת  היא  פה,  אותה 
מעניינת וחמודה. בערך בסגנון שלי, 
להיות  לנו  יצא  לא  פעם  אף  אבל 
מלחכות  יותר  קצת  קרוב  בקשר 
חלוקת  בעת  לכיתה  מחוץ  בחרדה 
משפחה  שהשמות  משום  תעודות, 
לשיר  או  ביומן;  צמודים  שלנו 

במחנה,  צרודים  בקולות  איתה 
סתם כי היינו באותו חדר. עכשיו זו 
חדשים,  קשרים  ליצור  ההזדמנות 
אוצר  את  תעשיר  בהחלט  גילי 
התחילה  כבר  היא  אויש,  חברותיי. 
במחשבות,  נסחפת  ואני  לדבר, 

הגיע הזמן להתרכז.

בהלם,  חצי  מולי,  עומדת  "...והיא 
היא  כאילו  איתה  מדברת  ואני 
גילי  שלי",  טובה  הכי  החברה 
מושב  על  ונשענה  לרגע,  נשמה 
'מה  עליה:  צעקתי  "ואז  הכיסא. 
וככה  שניות  דודות  בנות  לך,  יש 
את  לי  נותנת  את  הרגע  קשר?  אין 
היא  בסוף  שלך'.  הטלפון  מספר 
דווקא זרמה, ונהנינו, ונשארנו לדבר 
אחרי ה'בר מצווה' איזה שעה מחוץ 
לאולם, אבל הצחיק אותי ש..." גילי 
מבטה  והרימה  לרגע,  השתתקה 
נערה  וראיתי  הסתובבתי,  ממני. 
גילנו,  בת  הייתה  היא  שם.  עומדת 
הייתה  לא  היא  יותר.  קצת  אולי 

חרדית. 

שאלה,  היא  אתן?"  חדר  "לאיזה 
כנראה רוצה לדעת מי לפניה בתור.

את  שלי  מהארנק  הוצאתי 
המחשב  לי  שפקסס  הפתקית 
את  פותחת  למרפאה.  בכניסה 
ולענות  לוודא  במטרה  קיפוליו, 
ד"ר   3 "חדר  פשוטה.  תשובה 
מרימה  שאני  תוך  הקראתי,  סלר", 
נעצרתי.  ואז  לכיוונה.  הראש  את 
הכי  בזווית  לא  שלי  הראש  בהלם. 
חושב  מי  אבל  לצוואר,  מתחשבת 

על זה עכשיו. 

ושוחחה  שם,  עמדה  הנערה 
בערנות! עם גילי! הקשבתי לשיחה, 
לא  זה  לנשום.  הצלחתי  לא  ופשוט 
בא ממנה, מהנערה, זה בא מגילי!!! 
אז  מושלם,  "יואו,  לה:  אומרת  גילי 

אתן עושות בגרויות, או מה?"

על  משהו  לה  מקשקשת  וההיא 
לימודים.  שנת  וסוף  סמסטר 
לתפוס  מנסה  גילי,  על  הסתכלתי 
את מבטה, אבל חוץ מברק בעיניים 

שלה לא ראיתי כלום.

נשענתי לאחור, צובטת את הריפוד 

מעופפת 
בע"מ

תמר קרייטנברג 
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על  עובר  מה  הכיסא.  של  הירוק 
גילי? היא באמת חושבת שזו נערה 
לא  למזלי,  איתה?  לדבר  שמתאים 
ולא  לעכל  לנסות  זמן  לי הרבה  היה 
את  הקריאה  המערכת  כי  להצליח, 
וסוף  בפתק,  לי  שמופיע  המספר 

סוף יכולתי להתרחק מהן.

שהרופאה  וחיכיתי  כששכבתי 
קצת  הרהרתי  עדיין  אותי,  תצלם 
בדבר ושוב, לא מצאתי שום הסבר 

שיניח את דעתי.

חורים  בלי  ה'  ברוך  מהחדר.  יצאתי 
בלב.  ענק  חור  עם  אבל  בשיניים, 
וכואבת  גילי,  על  מאמינה  לא 
עדיין  באיטיות,  צעדתי  כך.  כל 
מסונוורת מהמנורה שהייתה מעלי, 

כששמעתי מאחורי "פסססס..."

גילי.  הייתה  זו  הראש.  את  סובבתי 
לרופא. תכננתי  נכנסה  לא  עוד  היא 
צריכה  במהירות,  משם  ללכת 
מדברת  שאני  לפני  טוב  לחשוב 
אבל  הבאה.  בפעם  הזו  הילדה  עם 
גילי כבר התקרבה אלי, ולא יכולתי 
היא  חמודה  איזו  "ראית  לברוח. 
הייתה?" גילי, שופכת בקבוקי שמן 
בלי  שלי,  הלב  שבתוך  המדורה  על 

לשים לב אפילו.

"אמנם היא לא הייתה משלנו, אבל 
מסוגלת  זורם...לא  כזה,  טיפוס  אני 
מולי,  שנמצא  עם  קשר  ליצור  לא 

אמרתי לך כבר. יו, היה כיף..." 

מלמלתי משהו והלכתי, לא מסוגלת 
את  'מה  אחת.  מילה  עוד  לשמוע 
טיפוס  את  שאם  גילי,  חושבת, 
קשרים  ליצור  ואוהבת  חברותי 
יכולה  את  ובהנאה,  בקלילות 

להשתמש בזה לכל דבר?'

בטריקת  המרפאה  מבניין  יצאתי 
דלת, והלכתי במהירות לכיוון תחנת 
האוטובוס. במסך הופיע הקו, ולידו 
התישבתי  לתחנה.  נכנס  של  חץ 
וחיכיתי. כנראה נעתי יותר מידי, כי 
האישה שלידי גנחה ברמיזה. קמתי. 
האוטובוס  הכביש,  על  הסתכלתי 
החלטתי  באופק.  נראה  לא  'שלי' 
לחסוך שלושה שקלים וללכת ברגל, 
זה  את  צריכה  אני  מהחיסכון  חוץ 

עכשיו.

את  שוב  במחשבתי  העליתי 
הסיטואציה בחדר ההמתנה, נזכרת 
בנינוחות שבה גילי דיברה, ופתאום 
בתוך  לי  לזמזם  קטן  יתוש  התחיל 
הראש... התנערתי, מנסה להבין מה 

הוא רוצה ממני בדיוק.

זמזם  הוא  כן?"  הלא  כזו,  את  "גם 
בקול מרגיז "על כמה דברים ויתרת 
שאת  משום  רק  בשאננות  לעצמך 
המחשבות  בע"מ'?..."  'מעופפת 
לנפנף  ניסיתי  לי.  הפריעו  האלו 
לבניין,  הגעתי  הצלחתי.  ולא  אותן, 
אבל במקום לעלות הביתה, עשיתי 
האחורית.  לחצר  והגעתי  סיבוב 
התיישבתי על הספסל שם, ונזכרתי 
חשבון  על  שעופפתי  הפעמים  בכל 
אחרים או על חשבון עצמי, בלי שזה 

באמת יהיה לי אכפת.

אוף, אז מה עושים עכשיו?

המחשבות,  את  לסדר  ניסיתי 
אין  ברורה.  להחלטה  להגיע  כדי 
מעופפת.  שאני  בעצם  אשמתי  זו 
אבל, יש פעמים שאני יכולה למנוע 
או לפחות להצטער  את ההשלכות, 
לתשומת  לקחת  ולהחליט  בגינן 
בי  יש  זאת.  עושה  לא  ואני  ליבי, 
אם  נכון?  מעופפת,  ש-אני  הרגשה 
כך - אין לי מה לעשות נגד התופעה. 
וזה לא נכון. וגם אם כן, לאו בדווקא.

חולשה  להפוך  מוכנה  לא  "אני 
הייתה  זו  לחשתי.  לאידיאל", 

החלטה.

על  לי  ונחת  לידי,  עופף  חצוף  זבוב 
ומהר",  מפה,  תעוף  "אתה  היד. 
נפנפתי אותו מעם ידי. "ואני, בעזרת 

ה', סיימתי עם זה..."

רננה.  של  המופלא  הקן  לתוך  ונמריא  אלי,  הצטרפו  בואו 
נפקח עיניים, נציץ על הכנפיים, ונתבונן... 

שבו על הספה עם קפה ועוגה, הרכיבו משקפת ורודה, כדאי 
להוסיף לב רחב ואוזניים. 

אחת, שתיים, שלוש, מתחילים..

מעבירה את רשות הדיבור לרננה

כנפיים בוקעות

מצליחה,  אנרגטית  בחורה  הייתי  רננה.  שמי  לכולם,  שלום 
בכל  פנים  לי  האירו  החיים  כללי  באופן  שאיפות.  המון  עם 
לי  לקח  אך  אחרת,  קצת  בצורה  האירו  כך  אחר  התחומים, 

זמן להבין שגם זו הארה.

התחתנתי. נולד לי בן בכור ואחר כך נולדה בת פגית שלא 
שרדה. אחריה נולדה יהודית. קראנו לה כך על שם ההודיה 
אז.  חשבתי  לפחות  כך   - חלומות  ילדת  הייתה  היא  לה'. 
עטפו אותי בהרבה מתנות, והחיים שוב נראו יפים וורודים. 

אלו היו ימים של הודיה לה'.

וחצי,  חודש  עובר  נפלא.  הכל  מתאוששת,  אני  ה'  ברוך 
חמוד  מבט  קטנה,  תינוקת  כמו  נשארת  יהודית  חודשיים, 
כל  תנועה  ללא  ושכיבה  אחד,  באף  ממוקד  לא  אך  ומתוק, 
"אל  מרגיעים:  מסביבי  וכולם  רגוע,  אינו  שלי  הלב  הזמן. 
בעיות  אצלה  כשהתגלו  אבל  עובר".  זה  אוטוטו  תדאגי, 
נוספות, התחלנו בסדרת בדיקות שבסופה מגלים ליהודית 
תסמונת נדירה. נדירה כל כך, שבארצנו יש רק עשרה ילדים 

כאלה.

כנפיים צחות זו ההגדרה לפניה הטהורות שלא טעמו טעם 
כמו  שלה,  המראה  את  לי  מזכירות  מנייר  וכנפיים  חטא, 

בובת תיאטרון רכה ושברירית.

משק כנפיים

התקופה לאחר גילוי התסמונת דמתה למשק כנפיים. כמו 
יונה שרוצה להשתחרר ממקום ללא מוצא, היא מנסה להניף 

את הכנפיים לכל עבר כדי לצאת, אבל זה לא באמת עוזר. 

יום דברים חדשים  זו הייתה תקופה הזויה שבה ניסינו כל 
וגרמה  אותה  חנקה  שכמעט  תרופה  זה  אם  ומשונים. 
קרובת  או  רפואה;  לבית  להגעה  עד  נשימה  לקוצר  לה 
משפחה שאמרה שהיא לוקחת אותה לים, והיא לא  תזוז 
עד שיהודית תשתזף, והיא תבריא ותתחזק. היה גם אדם 
שנסענו אליו לקצה העולם, ואחרי חמש דקות של לחיצות 
במוח, ושלשול סכום כסף גדול לכיסו, הוא הבטיח שמהיום 

היא תתחיל לדבר ולעשות הכל.  

את  עושים  שאנחנו  להרגיש  חייבת  הייתי  כי  הכל,  עשיתי 
המירב, והייתי חדורת אמונה שה' יעשה לנו את הנס.

פוגשת 
כנפיים

נאוה כהן
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"כי הרבית טובות אלי"

בימים  טובי.  נולדה  יהודית  אחרי 
הראשונים אחרי הלידה היא הקיאה 
הרבה מאוד. אמרו לנו שהמח שלה 

אינו מפותח, לא בשל.  

יכולים  לא  פשוט  שאנחנו  הרגשנו 
ארבעה  לנו  היו  נוסף.  ניסיון  לעבור 
ריחם  וה'  קשים.  ממש  חודשים 
התייצבה,  שהיא  וגילינו  עלינו 
מבנות  יותר  מהר  להתפתח  והחלה 
טובות  הרבית  "כי  של  ילדה  גילה, 
בכל  איתה  שרים  אנחנו  כך   - אלי" 

יום.

הגדלת  "כי   - מתרחבות  הכנפיים 
חסדך עלי"

אחר כך הגיע השלב של "כי הגדלת 
חסדך עלי" ונולדה לנו עוד בת.

רציתי לקרוא לה חיה - לזרעא חיא 
שני  לשמה  הוספנו  בסוף  וקיימא. 
ראשי  שנוצרו  כך  נוספים,  שמות 
חסד.  איתנו  עשה  ה'  'חסד'.  תיבות 

ילדה חיננית שהתפתחה מקסים. 

בגיל חצי שנה היא קיבלה חיסון נגד 
של  הלוואי  תופעות  ילדים.  שיתוק 
ואכן  חום,  יומיים  יום  הם  החיסון, 
החום עלה. עובר יום עוברים יומיים, 
ממש  שוכבת  היא  אבל  יורד,  החום 

כמו עם שיתוק ילדים. 

התחלנו לברר אולי נתנו חיסון פעיל 
מידי או משהו מוטעה, ואומרים לנו 
כאלה'.  דברים  אין  פתאום?  ש'מה 
להבין  שבועות  שלושה  לנו  אורך 

שכרגע, זה המצב החדש.

ושוב מתחיל מרוץ בדיקות שמגלה 
אלא  החיסון,  אינה  שלה  שהבעיה 
כמו  בדיוק  הנדירה  התסמונת 

הגדולה. 

באופן  אצלה  התבטא  זה  בתחילה 
רפויה  הגדולה  לגמרי:  שונה 
מאיתה  והקטנה  מאוד,  וחלשלושה 
כעבור  למעשה  ומאובנת.  חזקה 
ולאט  נחלשה  היא  חודשים  כמה 
לאט היא מגיעה למצב של הגדולה.

כולה  כל  חיננית,  ילדה  נשארה  חיה 

מאוד,  תקשורתית  היא  חסד. 
כולם,  את  ומלהיבה  מתקשרת 

מחלקת נשיקות, אך אינה זזה. 

כנפי יונה

אהבה  אהבה,  זה  בשבילי  יונה 
המשפחה.  את  מאחדת  כך  כל 
הבנות האלו הפכו אותנו למשפחה 
מיוחדת ואוהבת. ראינו זכות ואהבה 
שמאוד  חושבת  ואני  יחד,  להתלכד 
כיום במצב הזה ששתי  נבנינו מהן. 
הבנות שלי עם מחלה ניוונית, אנחנו 
לנו,  נתן  שד'  הזכות  על  מאושרים 
מתאימים את עצמנו למסלול שהוא 
שהן  מרגישים  אנחנו  לנו.  בחר 
אוצרות, וכל יום שהן אצלנו זו זכות. 

ובעזרת ה' שיאריכו ימים אצלנו.

את  לאהוב  התקשיתי  בהתחלה 
כך  כל  הייתי  כן  לפני  הזה.  המצב 
ולשם,  לפה  מהבית  יוצאת  קלילה, 
ילדה  לי  שיש  רק  לא   - וכעת 
סיעודית, אלא גם אני כמו סיעודית, 
לצאת  יכולה  ולא  לבית  מרותקת 
מאוד  היה  זה  בקלות.  מקום  לכל 
למשפחה  הפכנו  כיום  אך  קשה, 

מלוכדת בבית. 

ולמדתי  לנגיש,  הבית  את  הפכנו 
למרות  להתבייש.  בלי  עזרה  לקחת 
שבהתחלה אמרתי שאני לא אעשה 
את זה, ואסתדר עם כל מצב - הגיע 
ה'  וברוך  הסתדרתי,  לא  שלא,  מצב 
כל  עם  העוזרת  פיליפינית,  הכנסנו 

מה שצריך עם הבנות. 

כנפי נשר

כל המציאות הזו היא כמו כנפי נשר. 
עולה  שבכוח  ואמיץ  עז  הוא  הנשר 
למעלה, דוחק את האוויר מטה. כל 
להגביה  לי  גורמת  הזאת  המציאות 
לא  פעם  שאף  למקומות  עוף, 

חשבתי שאגיע.

כשהבת  סיפור,  לי  זכור  במיוחד 
אצל  מטופלת  הייתה  הגדולה 
הקופה.  מטעם  פיזיותרפיסטית 
מתורה  מאוד  רחוקה  שהייתה 
ומצוות. ומאוד נקשרנו. הפיזיו היה 

התירוץ. בחדר עצמו היו שתי דקות 
מדברות  היינו  וחצי  ושעה  טיפול, 
ביהדות. השיחות האלו בנו לי עצמי 
הקשר  את  בי  וחיזקו  היהדות  את 
שאנחנו  והאושר  והמצוות,  לתורה 
יהודים. השיחות גרמו לי להתעמת 
בסדר,  לא  מה  לחשוב  עצמי,  עם 

ולהכריח את עצמי להתקדם.

יחד  קנינו  התקופה  סיום  לקראת 
מזוזות לפתח ביתה.

מתי הרגשת מאבדת כנפיים?

כל עוד לא עיכלתי את המצב החדש, 
המשפחה משני הצדדים לא עיכלה. 
היה  ובעצם  מאד,  לנו  הציק  הדבר 

ניסיון נוסף עבורנו. 

חוסר ההשלמה התבטא בכך, שלא 
ובקושי  יהודית,  הסתכלו כמעט על 
ולומר:  לצעוק  רציתי  בה.  התעניינו 
הילדים  כמו  בדיוק  שלכם  היא 

האחרים! אי אפשר לזרוק אותה. 

ביותר.  הקשה  השלב  היה  זה 
הרגשתי בדידות איומה.

פתרונות  שהציע  מי  גם  והיה 
כמו:  מציאותיים,  ולא  מציקים 
למסור  מהבית,  הילדה  את  להוציא 
עצות  מיני  כל  ועוד  לאימוץ,  אותה 

מכאיבות ביותר. 

לאחר שנתיים היה גם שלב העיכול 
לעצמי  חשבתי  השנייה.  הבת  אצל 
להוציא  בבושה,  לעמוד  אוכל  איך 
שתי עגלות נכים בכל בוקר להסעה, 
אך מישהי אמרה לי: תראי שכאשר 

תתחיל השנה - יתחילו הכוחות.

אוספת כנפיים ומשלימה

יום אחד זה קרה. התחלתי לעכל את 
המציאות, והבנתי שה' נתן לי מתנה 
יכולים  יהודים  שרק  מתנה  יהודית, 
שעברתי  ראה  ה'  איתה.  לשמוח 
ואז,  חדש.  גל  לי  ונתן  אחד  גל 
התמלאתי  העניין,  את  כשעיכלתי 
תנופה  קיבלו  וחיי  גדולה,  שמחה 

ממשית.

מאושרת  שאני  הסובבים  כשראו 

עם המצב, חשבו שדעתי השתבשה 
הצטרפו  כולם   - כך  אחר  אבל  עלי, 

אלי.

כיום הן ממש חוויה לכל המשפחה, 
כשאני  מהן.  ונהנים  אותן  אוהבים 
בעיה  לי  אין   - ברחוב  איתן  הולכת 
בואו  להיפך!  עליהן,  שיסתכלו 
אותה.  תצחיקו  בואו  איתה,  תדברו 
למי  אטרקציה  מהוות  ממש  הן 
אני  מהם.  מרוויחים  וכולם  שרוצה, 
אף מתגאה בהן... והבן הגדול מזמין 
שיש  מה  כל  את  לראות  חבריו  את 

לנו בבית בזכותן.

מישהו  עם  לדבר  נעצרת  כשאני 
קבוצה  סביבנו  מתקבצת  ברחוב, 
לדבר  נעצרתי  אחד  יום  ילדים.  של 
שיחה  כדי  ותוך  ברחוב,  אחותי  עם 
ילדים  כעשרים  מאחוריה  נעמדו 
את  כשעוררתי  בבנות.  לצפות 
ראש  נראית  שהיא  ליבה  תשומת 
לאחור  ראשה  הפנתה  היא  הקהל, 
היא  הקהל,  כל  את  לגלות  ונדהמה 
והרגעתי  כרטיסים,  לבקש  רצתה 

אותה שזה מופע קבוע ומאושר.  

רחמים  או  הערות  גם  מקבלת  את   
רננה.  את  שואלת  אני  מאנשים? 
ואומרת:  בשלילה  משיבה  היא 
מהבנות,  ליהנות  לומדים  "אנשים 

ורוצים להיות קשורים אליהם".

רק  בטח  שזה  עובדה  קובעת  אני 
מיד.  מפריכה  רננה  אך  במשפחה, 
לירושלים  נסיעה  על  מספרת  היא 
קשה  לה  היה  בדרך  באוטובוס. 
החמש,  בת  יהודית  את  להחזיק 
הזמן,  כל  מידיה  מחליקה  היא  כי 
לעזור  ביקשו  רק  מסביב  והאנשים 
להצחיק  וניסו  אותה,  ולהחזיק 

אותה.

מתי את מרגישה כנפיים שבורות?

כשהמצב של הבנות מצריף אשפוז. 
יקרה,  זה  מתי  לדעת  אפשר  אי 
המשפחה,  את  לקרוע  זה  ובשבילי 

וזה רגע של שבירה. 

היו  לא  הקורונה  בתקופת  ה'  ברוך 
כמו  לטפל  למדנו  וגם  אשפוזים 

בבית החולים, כי לבית החולים אין 
מכריחים  אנחנו  לעזור.  מה  הרבה 
את עצמנו להיות רגועים בבית כדי 

לא ללכת לבית החולים.

היה  במיוחד  לי  שזכור  אשפוז 
שלי  יהודית  חנוכה,  של  השני  ביום 
חייבים  היינו  הפסקה,  ללא  פרכסה 
הדלקת  לפני  הרפואה  לבית  לנסוע 
נרות. בעלי נסע איתה, ואני הדלקתי 
החנוכה  נרות  את  הילדים  עם  לבד 
ואחר כך נסעתי לבית החולים. שם 
ביום  החנוכה.  כל  כמעט  שהיתי 
האחרון של חנוכה, הודיעו לי בבוקר 
שאנחנו משתחררות הביתה. כל כך 
המשפחה  כל  שנדליק  התרגשתי 

ביחד!

היה זה יום חורפי קר וגשום מאוד, 
והילדה אחרי דלקת ריאות. ביקשתי 
אותנו  שישחררו  מהרופאים 
להדליק  שנספיק  כדי  במהירות, 
אין  החולים  בבית  אבל  בזמן;  נרות 

מושג כזה של שחרור מהיר. 

קיבלתי  ובסוף  ושוב,  שוב  ביקשתי 
נרות.  הדלקת  של  בשעה  שחרור 
לי  שיחכה  לבעלי  התקשרתי 
ואבוא.  מונית  אקח  אני  להדלקה, 
נדליק  תם,  רבינו  שנדליק  מצידי 
שנדליק  העיקר   - אחרי  שעתיים 
כך  כל  חנוכה  שעברנו  אחרי  ביחד, 

קשה. 

מונית.  שום  ואין  למטה  יורדת  אני 
אני מתקשרת לחברת מוניות, ואין. 
ברחוב  שהיו  מהאנשים  ביקשתי 
שאין  אמרו  הם  אך  מונית,  לחפש 

שום סיכוי שאשיג מונית כרגע. 

האוטובוס,  לתחנת  ללכת  התחלתי 
ניסיתי  ורטובה.  קפואה  כשאני 

לעצור טרמפ, ולא הצלחתי.

אני רוצה להגיע הביתה! הכל סביבי 
אימים,  וקור  ברד,  גשם  חשוך, 
לא  וגם  מונית  אין  אוטובוס,  ואין 
ואני  ובוכה,  בוכה  הילדה  טרמפ. 
"ריבונו  ומתפללת:  אליה  מצטרפת 
יכולה להבין איך  לא  של עולם! אני 
יכול  זה  איך  טוב,  להיות  יכול  זה 
להיות רחמים, אבל אני בטוחה שזה 

רחמים". 

איתנו.  בוכה  והגשם  בוכות,  אנחנו 
אמא  בוכים:  מתקשרים  הילדים 
איתנו?  להדליק  תבוא  כבר  מתי 
כלום  אין  ועדיין  לילה,  כבר  נהיה 
באופק. נראה לי שזו הייתה השעה 

הכי קשה שלי.

ה' ריחם עלי ובסוף הגיע האוטובוס 
- אחרי שלושת רבע שעה. הנסיעה 
בשעה  הגענו  והביתה  כשעה  ארכה 

מאוחרת מאוד. 

יודעות מה ה' הראה לי בדרך? 

שחזרה  מהעבר  חברה  לידי  ישבה 
והייתה  כימותרפיים,  מטיפולים 
נעים  לא  סמרטוט.  ממש  נראית 
חברתי,  של  הצרה  אבל  להגיד, 
אמרתי  אותי.  אוששה  קצת  פשוט 

לעצמי: את מתלוננת? תודי לה'!

לא  ואנחנו  יותר  גדולות  צרות  יש 
כאן  גם  הרחמים.  מהם  יודעות 
היה  שלי  כשהרצון  הזה,  במצב 
להגיע  דרך  ואין  יחד,  נרות  להדליק 
הביתה -  ה' הוא אב רחמן ורק הוא 

יודע שזה היה הרחמים.

כנפיים מגוננות

לי להתמודד עם המצב,  מה שעוזר 
ואני  אותי  חנן  שד'  הומר  חוש  זה 
אנרגיות  הרבה  ממנו  מקבלת 
מתבטא  זה  המצב.  על  בהתבדחות 
גם בקשר ביני לבין אחת הגננת של 
הקטנה. יש בינינו דו שיח יומי כתוב 
נותן כוח למרות  וזה מאוד  בהומור, 

המצב המאוד מאתגר.  

כותבת  הגננת  הקשר  במחברת 
ד"ש  כותבת  ואני  בגן,  היה  מה 
שנונות  שתינו  מהבית.  חוזר 
בינינו  והתכתובת  והומוריסטיות, 
הפכה למעין עיתון יומי בגן, שעובר 

בין כל הצוות המטפל. 

אצלי  שמורים  האלו  הדפים  כל 
שקורא  מי  פיקנטי.  בדיחות  כספר 
אותם, גם אני בעצמי, צריך לתפוס 

את הכיסא מרוב צחוק. 

 דוגמא? בבקשה! 
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הגננת כתבה: "שיחקנו עם חיילה קוקו 
עד שהרגשנו קוקו ריקו".

"יהודית צוחקת כשמקבלת מכה ובוכה 
כשהכל רגוע".

"חזרנו  לגננת:  כתבתי  הקורונה  בזמן 
נצטרך  שלא  שני מטר  על  שמרו  מבידוד. 

שוב בידוד". 

תגובת הגננת: "אנחנו לא שומרים על שני 
מטר. אנחנו משפחה גרעינית".

גם  אותה  קבלו  בעיה.  "אין  עניתי: 
בבידוד".

גננת: "בענייני בידוד אנחנו משפחה עם 
משרד הבריאות".

אני: "אז חיילה בת חורגת".

כנפי רוח

והזכות  מהעוצמה  מקבלת  אני  כוח 
שיש לי, שה' בחר בי לתפקיד הנדיר 

הזה, והכל ממנו.

את  לחזק  תמיד  צריכה  אני  כמובן 
האמונה. אני עדיין דואגת כל הזמן, 
אבל מאמינה בשליחות שד' נתן לי.

כנפי חלום

החלום שלי הוא כמובן - משיח! בכל 
פעם שצצים כל מיני קשיים, אנחנו 
אומרים להן: אל תשכחו אותנו! עוד 
מעט מגיע משיח, אתן תרוצו לפנינו. 
שערים!  לנו  לפתוח  תשכחו  אל 
אנחנו  בוכות,  כשהן  ולפעמים 
הדמעות,  את  תנצלו  להן:  אומרים 
ממנו  תבקשו  מצוין!  לה',  תתפללו 
שירחם על עם ישראל. והן מחייכות 

לפתע כאילו הבינו. 

שולחת כנפיים

מקבלת  אחת  כל  שלי?  המסר  מה 
לעוף,  שלה  לצורך  בהתאם  כנפיים 
אם  להגיע.  צריכה  שהוא  ולמרחק 
עדיין  כנראה  כנפיים,  עדיין  לה  אין 
וכשהוא  לעוף.  שלה  הזמן  הגיע  לא 
הכנפיים  את  תקבל  היא  יגיע, 

המתאימות.

להציץ  לנו  שהרשית  תודה  רננה, 
שקיבלת  הקסום  המסע  לתוך 
לנו  חיזקת  גם  הדרך  ועל  מאלוקים. 

את הכנפיים שלנו. 

כוחות  של  שפע  לך,  מאחלים 
תמיד  שלך  שהכנפיים  ושמחה, 
ומגוננות,  חזקות  שלמות,  יישארו 

ושד' יגשים לך את כל החלומות.

יקרים,  קוראים  לכם,  תודה 
במסע.  איתנו  שהשתתפתם 
מחזקת  רכה,  נחיתה  לכם  מאחלים 

ובונה.

לעוף נכון עם ההומור

ההומור  על  לנו  מספרת  הבחירה",  "תרפיית  בגישת  מטפלת  ציפי, 

ממבט אחר: 

בו  צריך לדעת להשתמש  אך  עוצמתי להתמודדות,  כלי  הוא  ההומור 

נכון. 

קודם כל אנו צריכים לדעת, שהניסיון לברוח מהמציאות גורר אחריו 

רגשות שליליים. 

לכן, אם נשתמש בהומור כדי לברוח מהקושי, זהו בעצם חוסר חיבור 

למציאות המאתגרת, ובזה אנו גורמים להיווצרות של רגשות שליליים 

הרבה יותר חזקים ממה שהתמודדות עצמה מייצרת.

אך כשנשתמש בו מתוך הכלה של המציאות המאתגרת, במקרה כזה 

ההומור ישמש כצורת חיים נכונה.

"זהו. נמאס לי!"

"גם לי. לשמוע את התלונות שלך!"

מה?  בשביל  לנפנף.  לעוף.  לנענע.  שוב  אפשר.  כמה  "דייי! 
בשביל מי?"

"מה זאת אומרת? אלו החיים שלנו!"

זהו.  אחד.  לאף  מועילים  שאינם  נענועים  הם.  חיים  "אילו 
נגמר לי הכוח".

"חבל, אתה מפסיד. אם אתה לא בא, אני עף מכאן".

"אז עוף. בהנאה רבה!"

"אמן, תודה. תראה, יש שם דמויות. הם מסתכלים עלינו".

"שיסתכלו. לא אכפת לי כבר מכלום, אמרתי לך".

כזו,  מדהימה  הופעה  להם  לעשות  הולך  אני  לך?  קרה  "מה 
אתה עוד תקפוץ מהמקום שלך מרוב התפעלות".

המהום עייף עונה לו כתשובה.

לנפנף.  ומתחיל  בגאון,  כנפיו  את  פורש  ממקומו,  מנתר  הוא 
בקופסא  מבחין  הוא  מתלחשות.  אליו,  מתקרבות  הדמויות 
באור  מפזזים  המרהיבים  גווניו  אותו?  מצלמים  אולי  מוזרה. 
השמש. נעים לו כל כך. הוא מנתר מפרח לפרח, מנפנף שוב 
ושוב. נוחת כמעט על אפה של הדמות הגבוהה. רוח נעימה 
מרפרפת מעליו. הנה, הוא מצליח לעוף גבוה יותר. שיר עליז 

מתרונן על שפתיו.

"אתה רואה?" הוא צועק פתאום אל חברו. 

שום קול לא בוקע מכיוונו. נרדם, אולי. 

חבל.

***

מפיו  נפלטת  השאלה  ייקח?"  שזה  חושב  אתה  זמן  "כמה 
של ראלף בלי רשות. 

אפשר  "אי  העבות.  משקפיו  דרך  אותו  בוחן  ג'ון  "זמן?" 
כך  זמן,  יותר  ייקח  שזה  ככל  משנה?  זה  מה  אבל  לדעת. 
המכשיר,  את  בוחן  הוא  יותר".  מרתקות  יהיו  התוצאות 

בודק אם הוא קולט את גלי האנרגיה היטב. 

ראלף  זה!"  יופי  איזה  תראה  לעבוד.  מתחיל  זה  "הנה, 
מתקרב אליו, נושף. הפרפר הצהוב כמעט נוגע באפו. הוא 

מנער אותו מעליו כמו זבוב טורדן. 

"אתה יודע מה?" הוא אומר פתאום בקול מוזר. "זה מתחיל 
זמננו על  לשעמם אותי. לדעתי, אנחנו סתם מבזבזים את 

זוטות. מה כבר יכול לצאת מהמחקר הזה, הא?" 

ג'ון מפסיק באחת, מסתובב אליו בסיבוב של מאה שמונים 
מעלות. "ראלף! זה לא עובד ככה. או שאתה מחליט להיות 
להיות  נולדת  לא  אחר.  שותף  לי  אמצא  שאני  או  סבלני, 

חוקר, אני רואה".

נענועי 
כנפיים 
אלגוריה

מירי הלפרין
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נעלבת  ארשת  עונה.  אינו  ראלף 
משהו מצטיירת על פניו. 

"טוב. אל תיעלב לי עכשיו. גם זה לא 
למה  אוף,  חו...  של  לאופי  מתאים 
כבר  מה  להתקפל?!  מתחיל  אתה 

אמרתי?!" 

ראלף קם ממקומו. משפשף את גוו, 
ומתחיל לצעוד לכיוון הנגדי. 

תדהמה  הולך??"  אתה  "לאן 
מצטיירת על פרצופו של ג'ון. 

אליו  מרים  לרגע,  מסתובב  ראלף 
הוא  צודק",  "אתה  כחולות.  עיניים 
אומר בשקט. "לא נולדתי חוקר, אני 
מה  לי  אין  תקנה.  ללא  אחד  סתם 
מדי  האלו  המחקרים  כאן.  לחפש 
אתה  אם  והאמת,  אותי.  מעייפים 
באמת  לי  נראה  לא  אותי...  שואל 
למשהו  יוביל  שלך  הזה  שהמחקר 

רציני".

עוזב  "אתה  המום.  בו,  מביט  ג'ון 
עכשיו? בדיוק בשלב הכי מעניין?!" 

הוא  לזה?!"  קורה  אתה  "מעניין 
נושף בבוז, מרים את תיקו. "לי הוא 
משעמם עד דמעות. סין היא בכלל 
בזבזתי  ומספיק  שלי,  המקום  לא 
את זמני כאן. אני הולך לחפש משהו 
מחקרים  לעשות.  מעניין  יותר 
רואה  שאתה  כזה  המיידי,  מהסוג 

תוצאות בעיניים".

"אין דבר כזה", ג'ון החלטי. "תקשיב 
כל  מניסיון.  לך.  אומר  שאני  למה 
לא  אם  וסבלנות.  זמן,  לוקח  מחקר 
לתוצאות  תגיע  לא  זה,  את  תלמד 

אף פעם".

מרגיש  כתפיו,  את  מנענע  ראלף 
שכן,  "או  ההוא.  הפרפר  כמו  קצת 
משהו  כשיקרה  עוזב.  אני  שלא.  או 
בטון  אומר  הוא  לי",  תקרא  מעניין, 

לועג.

המתרחק  גוו  אחר  בצער  מביט  גו'ן 
מוכשר  בחור  עליו,  חבל  חברו.  של 
לאווירה  כך  כל  הוסיף  הוא  דווקא. 

של הקבוצה שלהם. 

הוא  פתאום.  לו  בורח  הפרפר  היי! 
חייב להתרכז. 

הניתורים  את  מפסיד  שראלף  חבל 
יתחרט  בטח  הוא  שלו.  המעניינים 

עוד מעט, ויחזור.

***

שנים  כמה  שלומך?  מה  "ראלף! 
ג'ון  של  אישוניו  התראינו?!"  לא 

מתרחבות בהפתעה. 

"ג'ון!" שריקת הפתעת נפלטת מפיו 
שלום  מה  קורה?  "מה  ראלף.  של 
כבר  מתו  בטח  שלך?  הפרפרים 
מזמן, אה?!" ראלף צוחק בקולניות, 
כוס הקפה הריקה שלו.  מנענע את 
"כמה זמן עבר מאז? שלוש שנים? 

יותר?"

כיסא,  שתיקח  ועדיף  וחצי.  "שלוש 
כי אתה עלול ליפול ממה שאני הולך 

להגיד לך".

"ליפול?! מה קרה לך? לא השתנית, 
היא  שלך,  הזו  הרצינות  רואה.  אני 
מול  מתיישב  ראלף  הא?!"  לתמיד, 
הקפיטריה  את  לעזוב  חשב  ג'ון. 
בשביל  עושים  לא  מה  אבל  עכשיו, 

חבר נעורים מימי הביניים.

שיח ידידים חביב מתערבל עם אדי 
הקפה של ג'ון.

"עכשיו  פתאום.  משתעל  ראלף 
נכון  צדקתי?  נכון  באמת,  לי  תגיד 
שלא יצא כלום מהמחקר הזה שלנו, 

הא?!" 

של  התכולות  בעיניו  מתבונן  ג'ון 
ראלף. 

"ממש לא", הוא לוחש. 

מנער  ראלף,  לו  עונה  לא?!"  "מה 
בפרפר  פתאום  נזכר  מעליו.  משהו 

ההוא, שכמעט נגע באפו. 

"בוא ואראה לך משהו במחשב שלי". 
ג'ון לוגם את טיפת הקפה האחרונה 
ממנו  מוציא  תיקו,  את  מרים  ואחר 
במהירות  פותח  קטן.  נייד  מחשב 
את התוכנה של גלי האנרגיה, מפנה 

מקום לידו עבור ראלף. 

בשתיקה.  במסך  מביט  ראלף 
עיגולים שונים ומשונים מסתובבים 
גדולים  הופכים  במעגלים,  מולו 
איך  לזכור  מנסה  הוא  ויותר.  יותר 

זה עובד. הנה הפרפר הזעיר שלהם. 
למקום,  ממקום  עוברים  העיגולים 
מרוחקת.  בנקודה  לבסוף  נעצרים 
פתאום  מהבהבות  לועזיות  מילים 

על המסך. 

ראלף משפשף את עיניו, לא מאמין.

הוא  יאומן",  לא  זה...  בהלם.  "אני... 
לואט, משתנק.

בעל  קטן,  פרפר  לגמרי.  הזוי.  "זה 
ואנרגיה  יותר,  עוד  קטנות  כנפיים 
ענקית כזו!!! איך זה יכול להיות?!"

גם  "האמת,  בשקט.  בו  מתבונן  ג'ון 
השאלה.  אותה  את  שאלתי  אני 
שהתוצאה  האמנתי  לא  בעצמי 
מזיז  הוא  כך".  כל  עוצמתית  תהיה 
ראלף  ראשו.  על  שחור  משהו 
לרווחה.  קרועות  עיניו  בו,  מתבונן 
שלך?!  הראש  על  זה  מה  "מממ... 

משהו חדש?!"

חיוך.  מסתירות  ג'ון  של  פיו  זוויות 
"די חדש, מאז הסערה".

"מה?!" ראלף לא מבין. 

מחקר,  אותה  של  התוצאות  "מאז 
התחילו המון שאלות לנקר בראשי. 
לא הבנתי איך יצור כל כך קטן, יכול 
לעולל סערה גדולה כזו. ועוד בקצה 
משתהה  הוא  העולם".  של  השני 
של  התוהות  בעיניו  מביט  לרגע, 
איך  הבנתי,  לא  יותר  "ועוד  ראלף. 
תנועות  של  שטריליונים  יתכן 
אינו  והעולם  סביבנו,  מסתחררות 

נחרב". 

"נחרב?!" מהדהד ראלף אחריו. 

כך,  כל  רבים  אנרגיה  כוחות  "כן. 
התפוצצות  אחריהם  לגרור  אמורים 

אדירה". 

מתרחבות  ראלף  של  אישוניו 
בהפתעה. "אתה רציני?!"

בגרונו,  מכחכח  הוא  "לגמרי", 
עם  לי  הסתדר  לא  "משהו  ממשיך. 
אז  באוניברסיטה.  שלמדנו  מה  כל 
הלכתי לחפש תשובות". הוא מרים 
השחורה  בכיפה  נוגע  אצבעו,  את 

שעל ראשו. "והנה התוצאה".

"אל תגיד לי ש- - -"

"לא אגיד לך. זאת עובדה".

"הפכת לדתי!!!"

ראיתי  מאמין.  ליהודי  "הפכתי 
משגיח  העולם  בורא  איך  בעיני, 
הכוחות  כל  את  ומנווט  עולמו,  על 
הקטנים  שלנו  אינסופית,  בחכמה 
אין בכלל השגה בכך. עצם העובדה 
שיש  ראיה  היא  מתקיים,  שהעולם 
כח עליון המשגיח ומנהיג את הכל. 
וכלה  קטן  פרפר  של  מנענועיו  החל 

ב..." 

מתנודד  ראלף  של  ראשו  "ג'ון!" 
היהיר  ג'ון  נעלם  להיכן  לצד.  מצד 
בהלם  פשוט  "אני  והגאוותן?? 

ממך!!"

אמיתי,  חיוך  ג'ון.  מחייך  עכשיו 
מאיר. "אוה. תודה על המחמאה".

מצטייר  מוזר  מבט  "מחמאה?!" 
האדם  הבן  אולי  ראלף.  של  בעיניו 

פשוט השתגע?!

זה  בשבילי,  מחמאה  ממש  זו  "כן. 
ברוך  השתניתי,  שבאמת  מראה 
ד'". שקט ממלא את הקפיטריה עד 

אפס מקום. 

עיניו של ראלף מהורהרות פתאום, 
נתלות בנקודה עלומה. 

אומר  אגב",  כשרה,  הזו,  "המסעדה 
פתאום ג'ון שלא מן המניין. "מעניין 
שגם אתה נכנסת לכאן בדיוק היום. 
גם זה משמיים", הוא אומר בקריצה. 
לעוף  הפרפר  את  שמניע  כח  "אותו 
מכאן לשם, הניע אותך להגיע בדיוק 
היום, ובשעה הזו לכאן", הוא לוחש 

לעצמו בהתפעלות עמוקה. 

ראלף מתנער. "די, תפסיק כבר. מה 
אתה  פילוסוף?!  לי  נהיית  לך,  קרה 

יודע בכלל למה אני כאן?!"

אותו  אומד  ג'ון  באמת?"  "למה 
בעיניו, כמו ראה אותו לראשונה.

 "-  - אני-  שגם  תחשוב  אל  "לא, 
ראלף משתנק פתאום. "זו רק אמא 
שלי. היא הזדקנה מאד. ו... לאחרונה 
היא פשוט לא מסכימה לאכול שום 
יודע  לא  כשרים.  מדברים  חוץ  דבר 
מה קרה לה פתאום", קולו מצטרד 

בעיניי,  חן  מצא  כאן  "והקפה  לרגע. 
מתרומם  מתנשף,  הוא  הכל."  זה 
לדלפק  ופונה  באחת,  ממקומו 

הגבוה לשלם. 

יוצא הוא מסתובב  רגע לפני שהוא 
פתאום אל ג'ון. "נדמה לי ש-"

"שמה?" ג'ון קם גם הוא.

אדוק",  מבית  הגיעה  שלי  "שאמא 
הוא זורק חטופות. 

לא  פעם  אף  היא  בטוח,  לא  "אני 
אבל  במפורש.  זה  את  לי  אמרה 
כל  להגיד  התחילה  היא  לאחרונה 
באמת  אנחנו  טוב,  דברים.  מיני 

צריכים לדבר".

***

"אתה יודע מה הכי השפיע עלי בכל 
הסיפור הזה?!" הם עומדים בפתח 
בידיהם.  גמרותיהם  המדרש,  בית 
פתאום  מנתר  כנפיים  זהוב  פרפר 
משתנק  רפאל  של  קולו  מעליהם. 

לפתע. 

שבכלל  הזה,  הפרפר  על  "חשבתי 
סערות  כמה  בחירה.  לו  אין 
מתחוללות בגינו. ואנחנו, בני אנוש, 
כמה  הבחירה...  ניתנה  שבידינו 
בעולם,  משפיעים  שלנו  המעשים 
גורמים  שהם  הסערה  גודל  מה 

שבכל העולמות- - - !" 

החומות  עיניו  בראשו,  מהנהן  יוני 
נוצצות כיהלומים. 

לבחור  רק  נדע  שתמיד  "הלוואי 
בטוב - - -"

***

לחברו  לוחש  הוא  רואה?!"  "אתה 
פתאום. 

הנענועים  עם  גרמתי  למה  "רואה 
המדהימים שלי?"

"נו... מה... אתה סתם גורם לסערות 
ומהומות - - -" קול ישנוני להפליא 

מפהק לידו.

אל  לחזור  יהודים  לשני  "גרמתי 
אביהם שבשמיים!!!!" - - -

ושוב הוא דואה באושר, מצליח לעוף 
הפעם גבוה יותר מתמיד - - -
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דאדלוס  חייך  איקרוס",  מוכנות,  "הכנפיים 
השעווה  כנפי  את  לבנו  והעניק  בעייפות 
השבי.                                                                                                                                             מן  להימלט  הם  יכולים  סוף  סוף  הצהבהבות. 
 "רק אל תקרב יותר מדי אל השמש, בני. הכנפיים יכולות 
ובזאת  יקירי.  מוות,  היא  כזו  נפילה  תיפול.  ואתה  להינזק 

איננו רוצים להסתכן, הלא כך?"

"אכן, אבי", חגר הבן את הכנפיים וחייך בביטחון, "הכל יהיה 
בסדר".

נדהם  הפזיז  איקרוס  כי  בסדר.  היה  הכל  לא  אבל 
אביו.                                                                                                      מעצת  ושכח  והדרור  המרחבים  מן  מהשחקים, 
ועוד, חירש לתחינותיו של אביו  ממשיך לנסוק מעלה עוד 
שישוב, שינמיך. מסוחרר מהאוויר הצלול הוא עלה והגביה 

עד שכנפי השעווה התחממו מן השמש ונמסו.

איקרוס הצעיר מצא את מותו במצולות הים לאחר צלילה 
על  מבכה  לבדו,  הגאון  אביו  את  משאיר  וקטלנית.  מהירה 

ילדו שהלך בסכלותו.

למצולות.  נוחת  עצמי  את  מצאתי  כאיקרוס,  אני,  גם 
נלחמתי בכל כוחי נגד הנחיתה, אך היא הייתה מהירה וחדה 
שלי  ההשקעה  כספי  לנוזל,  הפכו  שלי  השעווה  כנפי  מדי. 
נעלמו.                                                                                                                                           

 התרוששתי. בדיוק כשהייתי קרוב כל כך אל השמש, אל 
פסגת ההצלחה. הרווחים היו עצומים כל כך, שהסתחררתי. 

נותן לעצמי לנסוק עוד ועוד בשמי ההשקעות. 

העסקים  זה.  את  ידעתי  מנדל"ן,  נופלים  אנשים  הרבה 
אצלי  אבל  אותם.  מנצלים  רעים  ואנשים  בטוחים  אינם 
נכון - לא היה אמור להיות ככה.                                                                                                                                              יותר  זה לא היה ככה. או 
אחוז  מאה  היה  הכל  לעניין,  שנכנסנו  לפני  היטב  בדקנו 
כשר. אבל כל קבלן יכול פתאום לפשוט את הרגל, וכל אברך 

שהשקיע יכול להיקלע למשבר כלכלי נורא. וגם אני.

החובות שהייתי אמור להשיב ממקום בלתי ידוע הסתכמו 
בתשע ספרות, אפס, אפס, אפס. כל כך הרבה אפסים עד 
שחשתי בעצמי כמו עוד אפס אחד ברשימה. והכי נורא זה 
שידעתי מי הוא האחראי לכל זה. שידעתי שאם לא הייתי 
נופל.  - לא הייתי  והייתי מקשיב לסובבים אותי  מסתחרר 

לא ככה, בכל אופן.

רעייתי,  מרים,  ניסתה  מידה",  באותה  אשמים  "שנינו 
עצמה,  את  להרגיע  נועד  שהניסיון  חושש  אני  אך  לשכנע. 
עם  ועוד  הזה,  במצב  נתונה  היא  שבגללי  עליי  הכעס  את 

חמישה פיצקלע'ך שדורשים כל כך הרבה הוצאות.

 התחלתי לעבוד. מנהל מכירות בחנות מכשירי כתיבה. שם 
גם  במוסדות.  סחורה  ופורק  העיר  בכל  שנוסע  לאחד  נאה 
רעייתי לקחה עבודות גרפיקה לשעות אחר הצהריים, בזמן 
שהיא לא בבית הספר, מלמדת. אחר כך היא התחילה גם 

לתפור, והפסיקה לישון. 

להניח?"  איפה  ארגזים,  "שישה 
הכבד  הארגז  את  מניח  התנשמתי, 

לרגליי. 

המנהל  של  פניו  כוח!"  "יישר 
שמחה  מלאות  קורנות,  הזקן 
שלי מאלו  כך  כל  שונות  טהורה, 
                                                                                                                                             .

   "כאן, כאן. במשרד. צריך עזרה?"

"לא, אדוני המנהל. זו העבודה שלי", 
עם  להתמודד  מצליח  שהיה  כאילו 

משקל של שלושים קלסרים...

יותר  מעט  הארגז,  את  הרמתי 
נחמד  זאת,  בכל  מקודם.  בקלילות 

שיש מישהו שאכפת לו ממך.

המנהל  שאל  תה?"  "כוס 
האחרון.                                                                                                                                           הארגז  את  כשהנחתי 
                                                                                                                                              
קר  משהו  רוצה  אתה  שאולי  "או 

דווקא? אחרי הסחיבה?" 

אבל  תודה.  שלא,  לומר  התכוונתי 
בתנועה אוטומטית נשלחו עיניי אל 
לי כמה דקות.  וגיליתי שיש  השעון 
תורה,  בתלמוד  להישאר  רציתי  לא 
המנהל  אבל  לרחמים.  נזקק  להיות 
שלא  ובכך  בשעון  שלי  במבט  ראה 
- תשובה  אמרתי מיד שאני ממהר 
אל  אותי  לגרור  והתחיל  חיובית, 

חדר המורים. 

'עץ  תורה  בתלמוד  היום  "הייתי 
הקפה  גרגירי  את  ערבבתי  הזית'", 
עם המים החמים. "פגשתי שם את 

המנהל, איש מיוחד".

התעניינה  מתבטא?"  זה  "במה 
מרים. 

איבד  שהוא  עליו  חושב  הייתי  "לא 
שני ילדים", הנחתי מולה את הכוס 
הלוהטת, המרירה. "זה נודע לי תוך 
כדי שיחה איתו. אי אפשר להאמין 
שמח!  כך  כל  הוא  אדם.  הבן  על 
מדבקת  הזו  שהשמחה  הרגשתי 
אותי. הכל לידו נראה כל כך פשוט, 

כל כך טפל".

תשע  אבל  כלום,  אמרה  לא  היא 
המילים  את  הופכות  נישואין  שנות 

לראות  יכולתי  לפעמים.  למיותרות 
במוחה;  מתרוצצות  המחשבות  את 
הכל,  ממש  אבל  הכל,  האם  תוהות 
לי  הייתה  לא  כך  ועל  טפל.  נהיה 

תשובה. עדיין לא.

פעם  מדי  להגיע  המשכתי  כך 
עם  יושב  ההוא,  תורה  לתלמוד 
לי  המנהל לכוס תה או קפה כשיש 

זמן, ומשוחח על דא ועל הא.

"יש לי שתי יחידות דיור", סיפר הרב 
בקר, המנהל, כשהגעתי שוב. הפעם 
את  "קניתי  קלים.  ארגזים,  שני  עם 
הראשונה כשהיה הבכור שלי, משה, 
בן חמש עשרה. רצינו לתת לו אותה 
הוא  הספקנו.  לא  אבל  כשיינשא, 
נהרגו בתאונה". אנחה קרעה  ויאיר 
מעולם  כמו   - עין  וכהרף  לבבו.  את 
לא היה - נעלם הכאב מפניו, מפנה 

מקום לחיוך התמידי.  

בן  להיות  אמור  משה  "כשהיה 
אחרי  שנתיים  כמעט  עשרים, 
מסוגלים  היינו  לא  התאונה, 
את  הדירה.  את  להשכיר  להמשיך 
את  לאכלס  אמור  שהיה  המקום 
הצעירה.  אשתו  ואת  שלנו  הילד 
הלכתי  אז  לעשות,  מה  ידענו  לא 
הופך  פתאום;  השתנה  חיוכו  לרב", 
"והוא  יותר,  אמיתי  יותר,  לטהור 
אותה.  להשכיר  שנמשיך  אמר 
להם" שאין  לאנשים  מוזל  במחיר 
                                                                                                                                            .

שלא  יכולתי  לא  כמוני.  לאנשים 
הסיפור.  סופר  מדוע  פתאום  להבין 
מאיזשהו מקור גילה הרב בקר שאני 
מרושש?  איזה  לגמרי,  מרושש 
מציע  והוא  מזה,  יותר  הרבה  הרבה 
כמעט  בזול.  שלו.  הדירה  את  לי 
שיש  כשהבנתי  במחאה,  קמתי 

המשך לסיפור.

"אחרי שלוש שנים, קנינו את הדירה 
לעילוי  ליאיר;  הדירה  השנייה. 
נשמתו. לא היה לנו מה לעשות עם 
הכסף שבבנק. ילדים לא נותרו לנו, 
לכן  בשמחות.  רק  עליהם  שנוציא 
שלהם,  הנשמות  בשביל  הוצאנו 
שמחות.  יהיו  שלאחרים  מקווים 
אולי  הצטרד.  קולו  עכשיו..."  אבל 

ממשהו  אולי  הממושך,  מהדיבור 
אחר.

"אבל עכשיו אני כבר אדם זקן. אין 
לי כוח לדאוג לכל הפרטים הקטנים 
שנלווים להחזקת דירה. במיוחד לא 
להיגמר  עומדים  כשהחוזים  עכשיו, 

והדיירים עוזבים".

"את מבינה?" שוב הייתי בבית, מול 
"הרב  לאיטה.  שמצטננת  קפה  כוס 
אותי  ראה  שהוא  שמיד  אמר  בקר 
הוא ידע שאני אתאים". ידעתי שאני 
מתרגש כמו ילד קטן שהמנהל אמר 
עליו שהוא אחראי, אבל בכל זאת... 

"הוא לא ידע מה לעשות עם הדירות 
האלה. הם אפילו חשבו למכור אותן 
רצתה.  לא  האישה  אבל  סוף.  סוף 

את יודעת, הזכות..."

יודעת. לו  "כן." אישרה מרים, בטח 
בהוצאות  לעמוד  יכולים  היינו  רק 
הזכות הזו... אז זהו, שאנחנו יכולים!

בדירה  שנגור  הציע  הוא  "ואז 
יכול  לא  שהוא  תשלום  בתור  אחת, 
להשיג   - לשנייה  ולדאוג  לנו,  לתת 
שוכרים והכל מסביב". זה היה יותר 
דירה  גג!  קורת  לחלום.  משיכולתי 
קטנה אומנם, חדר אחד פחות ממה 
 - זאת  בכל  אבל  רגילים.  שהיינו 

דירה, בלי לשלם!!!

שם,  היינו  כבר  מכן  לאחר  חודש 
אחרי שמצאתי דייר לדירה הקטנה 
עול  מאושר.  הייתי  יאיר.  של  יותר, 
גדול ירד מכתפיי, והרבה יותר מזה 
- הרב בקר נתן לי תחושה של מציל, 

של צדיק. 

שש שנים זכינו לחיות בקרבתם של 
בני הזוג בקר. שש שנים שבהם נולדו 
לנו עוד שני ילדים נהדרים: בת, ובן 
שנקרא בשם יאיר; גם על שם סבא 
יאיר  שם  על  וגם  שמצאנו  רחוק 
בקר זכרונו לברכה. את הדירה שבה 
השנים  בשש  לשפץ  הספקנו  גרנו 
לממדיה  אותה  מתאימים  הללו, 
החדשים של המשפחה. שש שנים 
הלא  לנכדיהם  ילדיי  הפכו  שבהם 
רשמיים של בני הזוג בקר, ויעיד על 

שבור כנף

גילי בריקמן 
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הגיע  אחד  יום  שקרה:  המקרה  כך 
אלי נתן שלי בדמעות וסיפר שחבר 
כך  וכל  שקרן.  שהוא  טען  בכיתה 
שהמנהל  בכיתה  סיפר  נתן  למה? 
הוא סבא שלו, ואביו של הילד אמר 
אילו  נכדים.  אין  בקר  שלמנהל  לו 
עיניים תלה בי הקטן כשהסברתי לו 
לא  אבל  צודק,  בעצם  הזה  שהאבא 
כי אנחנו אימצנו את המנהל  ממש. 

כסבא, או שהוא אימץ אותנו...  

עלינו  נחתה  לא  הרב  של  פטירתו 
חולי  של  חודשים  בפתאומיות. 
עבורי  עדיין,  אבל  לכך,  קדמו 
אי  ולעולם  אב,  כמו  היה  הוא 
אבא.                                                                                                                            של  למותו  להתכונן  אפשר 
מהשבעה,  בקר  גברת  כשקמה 
בודדה יותר מאי פעם, היא ביקשה 
טוענת  החסד.  בפעילות  שנמשיך 
ודמי  די  לה  דואגת  שהפנסיה 
השכירות של הדירה הקטנה מכסים 
בודדה.                                                                                                                                            אישה  שצריכה  המעט  את 

שאלה  לנו  הייתה  לא  הסכמנו. 
אחרים  למען  הפעילות  בכלל. 
אחד  לכל  מאשר  יותר  לנו  סייעה 
את  מצאתי  פעם  לא  בעולם.  אחר 
המשפט:  בנכונות  הוגה  עצמי 
עם  הבית  בעל  משעושה  "יותר 
הבית";  בעל  עם  העני  עושה  העני 
הייתי.                                                                                                                                            לא  הבית  בעל  אפילו   - ואני 
שההסדר  פעם  אמרה  מרים  גם    
האפשרות  את  לנו  מעניק  הזה 
שלא  הזולת,  למען  משהו  לעשות 
בטוח שהיינו מצליחים לשמר בתוך 
שהיינו  החובות  של  האוטוסטרדה 
אמורים לשלם. אני הסכמתי איתה 
להיות  תמיד  ונדע  ייתן  מי  לב.  בכל 
מה  לנו  כשאין  גם  הנותנים,  מצד 

לתת.

שהילדים  טענה  אומנם  בקר  גברת 
ביותר  הטובה  התרופה  הם  שלנו 
להיות  השתדלנו  ובאמת  בשבילה, 
איתה עד הסוף; אבל תשעה חודשים 
עזבה  היא  מהשבעה  שקמה  אחרי 
לפגוש  חוזרת  בעלה,  לטובת  אותנו 
מותירה  מעלה.  של  בישיבה  בו 
אותנו עם שלוש דירות שאינן שלנו, 
וממרים  ממני  שמבקש  דין  ועורך 

לסור למשרדו המפואר ולשמוע את 
הכתוב בצוואה. 

האנשים  היינו  לכלום.  ציפינו  לא 
לזוג  קרובים  באמת  שהיו  היחידים 
ככה  האחרונות,  בשנותיו  המבוגר 
שהדבר הטבעי ביותר היה גם לדאוג 

לעיזבונם.

למה  אותנו  הכין  לא  דבר  שום 
שחיכה לנו במשרד.

הדין  עורך  הקריא  יקירי",  "ראובן 
קולו  בקר,  הרב  של  מילותיו  את 
האהבה  על  מכסה  אינו  היבש-מה 
"איני  לדברים.  הרב  הכניס  אותה 
יודע עדיין מתי יהיה היום בו ניפרד, 
בתקווה ותפילה שיום זה לא יקדים 
לבוא; אך אני זוכר היטב את היום בו 
ראיתי אותך לראשונה. עצוב, כואב, 

אכול. והכרתי אותך.

סגל.  מרדכי  את  הכרתי  לא  לא, 
שלך,  הרגשות  את  הכרתי 

התחושות. הכרתי את האובדן.

בניי  שני  שאת  יודע  כבר  אתה 
איבדתי. כל עולמי אבד באותו ערב 
נורא. כל חיי. הייתי אבוד. לא ידעתי 
רציתי  לא  היום,  את  להמשיך  איך 
לקום לעוד בוקר שמם ושקט, ריק. 

ולא היה מי שיעזור לי.

המרה  בתוך  שקוע  הייתי  שנתיים 
אור,  קרן  שום  ראיתי  לא  השחורה. 
בניי  אל  להצטרף  היה  רצוני  וכל 
הייתה  רעייתי  גיטה  האהובים. 
ניסתה  תמיד  היא  ממני.  חזקה 
היה  שהכאב  אף  אותי,  להעלות 
שלי.  שהיה  כשם  בדיוק  נחלתה 
היא  משה,  של  הולדתו  ביום  ואז, 
לשקוע  לי  תיתן  שלא  החליטה 
על  שהדירה  לי  הודיעה  היא  עוד. 
ועלי למצוא דייר שבאמת  אחריותי 

צריך אותה. 

לא  שהעולם  ראיתי  ופתאום 
אנשים,  עם  לתקשר  הצורך  נגמר. 
הדירה  את  להראות  להתעניין, 
הילד  נשמת  לעילוי  משהו  ולעשות 

שלי, הוציא אותי מהדיכאון. 

רואה  אני  כך,  אחר  שנים  ופתאום, 
שאני  וידעתי  בך.  עצמי.  את  שוב 

חייב לעזור לך.

שלי  ה'תרופה'  את  לך  לתת  הרעיון 
זקנתי  כבר  אני  ממנה.  כן  גם  הגיע 
בזמן הזה, וכבר לא הייתי צריך יותר 
חייתי,  שוקמתי,  הזו.  העזרה  את 

שבתי. ואתה - היית צריך. 

ההחלטה  על  מודה  שאיני  יום  אין 
הרבה,  כך  כל  ממנה  קיבלתי  הזו. 
בנתינה.  רק  מדובר  היה  לא  שכבר 
הפכת  הרבה;  כך  כל  עבורי  עשית 
הפצע  את  חבשת  כבני,  להיות 
תחת  נרפא,  לא  שלעולם  הפעור 
בניי שאליהם אצטרף כשתקרא את 

המכתב הזה. 

ועל כן  אני אוהב אותך, ראובן שלי, 
בחרתי להעניק לך את הדירות שלי. 
בהן  לעשות  המשך  שלושתן.  את 
את מה שעשינו עד כה. תן אותן למי 
שצריך, הפוך אותן לתרופה, למרפא 
ניצלת  בני,  אתה,  כי  שצריך.  למי 
ייתן  וה'  תן.  הזו.  בדרך  המשך  כבר. 
לך. ואפילו אם ייתן חצי ממה שנתן 
לי ברחמיו - האמן לי, זה יהיה שווה. 

יצאנו אל הרחוב, נושמים מחדש את 
שעשינו  אחרי  שנים  שבע  האוויר. 
אל  הבטתי  האחרונה.  בפעם  זאת 
בשקיעתה,  המתחילה  השמש 
אליה.                                                                                        לחייך  לעצמי  והרשיתי 
בלי  לחשתי  אעלה",  עוד  "אני 
עכשיו  אבל  ואטפס".  "אדאה  קול, 
לי,  מסוכנת  שהיא  ידעתי  ידעתי, 
שמש ההצלחה המדומה. ושלא כמו 
איקרוס - לי ניתנה הזדמנות שנייה, 

ואפשרות לתקן.

גבי,  את  דגדג  כנוצה  קליל  מגע 
יודע  בניצחון.  כנפיי  את  כשפרסתי 
סוף סוף מה הן הכנפיים האמתיות. 
וירים  אותי  שילווה  האושר  מהו 
מהזוהר  הרחק  מכל,  יותר  אותי 

המסנוור.  

ְטפּוֵּטי  פִּ
ִצפּוִֹרים

יעל אלברשטיין 

ַ ּ עוּפִי, צִפּוֹר, עוּפִי גָּבוֹה

ְכָל עָנָף אַל תִּצְטָרְפִי ל

ּוּצִים רָמִים, פִּרְצֵי צְחוֹק צוֹרְמִים צִי

ִּים בַּכָּנָף ְנוּפִים פִּרְאִי נִפ

ְצִפּוֹר כָּל יוֹדַעַת אַל תִּצְטָרְפִי ל

ְרַעַת ְכָל מִג ְלָה ו עַל כָּל עַו

מְקוֹרוֹת מֵידָע לָהּ וּמַקּוֹר 

ְגֹּר ֹ הִיא לֹא תִּס לְעוֹלָם אוֹתו

רַחֲקִי מִמֶּנָּה - זֶה נוֹרָא

אֶת מַקּוֹרָהּ הִיא מַפְקִירָה 

ְחֹרָה
ׁ
הִזָּהֲרִי נָא מִצִּפּוֹר ש

עַל כָּל דָּבָר קוֹרֵאת "רַק רַע"

ּ לָהּ תָּמִיד כֻּלָּם הַכֹּל חָמְסו

ּ לָהּ ׂו ְרַע עָש ּ אוֹתָהּ ו הִפִּילו

ְתָּנִית ָמְרִי מִצִּפּוֹר גַּאַו
ׁ
הִּש

ְדַעְתָּנִית מַרְעִימָה בְּקוֹלָהּ ו

אִם לֹא נָאֶה לָהּ - הִיא פּוֹסֶלֶת

צִפּוֹרִים בְּמַקּוֹרָהּ קוֹטֶלֶת

רַחֲקִי מִצִּפּוֹר לֵיצָנִית

ְגּוֹנִית גַּם אִם נִרְאֵית הִיא סַס

ְסוֹחֶפֶת מַצְחִיקָה ו

ְנוֹפֶפֶת ְכָנָף מ ּ ב

מִלּוֹתֶיהָ סַכִּינִים

ְכֵנִים
ׁ
בְּלֵב הָעוֹפוֹת הַּש

ְנַסּוֹת ּ ּ מִל ו
ׁ
ְיָאֲש ֶהִת

ׁ
ּ ש  אֶת אֵלּו

ׁ
יֵש

ְיוֹת לְהַסּוֹת אֶת הַצֵרֵמוֹנ

אֶל מוּל טִבְעָן הַפַּטְפְּטָן

ּ עַל דַּעְתָּן לֹא עָמְדו

אַל תְּפַטְפְּטִי אִתָּן

ְכְּדָה ְכַעַס נִל ּ צִפּוֹר ב

ִקּוּל דַּעְתָּהּ אִבְּדָה
ׁ
אֶת ש

ּוּצִים רָמִים מִלִּים מִתְעוֹפְפוֹת, צִי

ְנִי אֶת הַקּוֹלוֹת הַצּוֹרְמִים אַל תִּק

ְלֵי צִפּוֹרִים ְרַג ְרָסוֹת ל ְכּוֹדוֹת נִפ מַל

לְתָפְסָן לְקָרְבַּן מְצֹרָע

ְכַפֵּר בְּדָמָן עַל קוֹלוֹת נִמְהָרִים ל

ֹן הָרַע ו
ׁ
ֶל לָש

ׁ
דִּבּוּרִים ש

ְבִּיהִי כָּנָף הַמְרִיאִי, צִפּוֹר, הַג

ְ בַּכַּף ֶלֹּא תִּלָּכְדִי גַּם אַתּ
ׁ
ש

אַל תַּגִּידִי "זֶה מֻתָּר"

ְיוֹת מְאֻחָר מָחָר עָלוּל לִה

ָם
ׁ
הַעְפִּילִי, צִפּוֹר, גָּבוֹהַּ מִּש

ֶלֹּא תִּלָּכְדִי בִגְאוֹנָם
ׁ
ש

כַּעַס, הֶפְקֵר, גַּאֲוָה, לֵיצָנוּת

ְגָּנוּת , נִר
ׁ
אוֹמֵר מֻתָּר, יֵאוּש

ֶל "כָּל גֵּיהִנֹּם"
ׁ
ְכּוֹדוֹת ש מַל

עוּפִי צִפּוֹר, הַמְרִיאִי מֵעַל

ְ זֶה קַל ֶה, אַחַר כָּך
ׁ
בַּתְּחִלָּה זֶה קָש

ְ תִּבְחֲרִי ְרַק אַתּ ְ ו אַתּ

ְרִי ּ ְעִם מִי תְּדַב עַל מָה ו

ְבָהִים לְהַמְרִיא ּ ּ ג וּלְאֵלּו
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לפעמים אני מוצאת את עצמי על במת חיי

מבקשת לרדת אל פשר ומשמעות 

לפעמים נוחתת במקום שונה מידי

חגה סביב ציר חסר ודאות

אך תמיד לאחר דאייה מספקת

נוחתת במפלס גבוה הרבה יותר

קוטפת הבנות, לא מתאפקת 

להכיר במטרה, לא לוותר.

מתפללת לפרוש כנף, לבקוע רקיע

לנצל יכולות בלי להותיר שיירים

מכתפת ילקוט של נכונות להשקיע

ונושאת עיניי אל ההרים!

ובזאת מסיימת השתדלותי הקטנה

וזו בלבד בשורה, בכנפיה רינה...

מירי, תמי יעל וימימה - ממריאות בשדה התעופה של החיים, 
ומרימות לך מסרים כצידה לדרך. 

ירדו לעולם עם הנתונים שהעניק להן הבורא, השתדלו  הן 
לשמוח כמוני וכמוך, ובוקר אחד הן התעוררו, וגילו שיש להן 
הרבה יותר מזה. הן גילו פתאום איך זה מרגיש כשפורשים 

כנף.

מעל  'עפו  שממש  המיוחדות  הנשים  את  לבמה  מזמינות 
עצמן' ודאו גבוה הרבה יותר. 

לחמישה  אם  וכמוך,  כמוני  אישה  שלושים,  בת  פיין  -מירי 
מבית  הנדרשים  המישורים  בכל  להתמקסם  מנסה  ילדים, 
ברוך, ובכובעה השני היא משווקת מוצרי פאראוור ואחראית 
לאן  הגיעה  היא  אחד  ביום  לא  תחתיה.  מנהלות  מאות  על 
שהגיעה, אך ברגע שאישרה לעצמה לפתוח סדק כחודו של 

מחט - היא כבשה עולמות.

"מאז ומתמיד אהבתי להיות בצד השמח של החיים, מכל 
לימון לעשות לימונדה וכל חור שחור למלא בדלי של צבע 
את  להעביר  ולזכות  השני  את  ולשמח  לתת  פשוט  ורוד. 
על  אחרת  המביט  לצד   - הכביש  את  בסביבתי  האנשים 
דברים. לכן, אך טבעי היה שאירשם למסלול גננות בסמינר 
במסלולים  בהתחשב  משתייכת.  אני  אליו  החסידות  של 
האחרים שהסמינר הציע, הוראה והנהלת חשבונות, להיות 
גננת הכי התאים לבעלת עודפי גזים דו פחמניים שכמותי. 

ככל הנראה הרשמתי עוד כמה אנשים מלבדי, ומיד בסיום 
עצמי.  משל  גן.   - כסף  של  מגש  על  קיבלתי  הלימודים 
יום  בכל  הגעתי  לאופיי.  בול  שהתאים  כך  בנים!  ושל  אה, 
את  מעצמי  והוצאתי  בתוכי  המתסס  המרץ  עודף  עם  לגן 
מאוד  נהניתי  בתנאים.  בהתחשב  שיכולתי  המקסימום 
בעבודה, התפדבקתי המון מהאימהות המרוצות ומהילדים 

ְנָפַיִם  ּ ׂ כ ְרֹש ַבְתִּי לִפ
ׁ
חָש

ֶיָּבוֹא וַעֲדַיִן
ׁ
ּוֹם ש לַי

ַיִם לִפְקֹחַ עֵינ

וֹבֶה עַיִן
ׁ
לְעָתִיד ש

ֹ מְלַטֵּף רֵיחו

הַמַּגָּע כֹּה נָעִים

 מְאַסֵּף
ׁ
הַמְּרַגֵּש

ֶה לְהַאֲמִין ...
ׁ
קָש

ִימָה עֲמֻקָּה
ׁ
נְש

ַ ְכֹח ּ לֶאֱצֹר ב

ִמְחָה
ׂ ְווֹת הַּש לִל

ַ וּט - לִשְׂמֹח
ׁ
פָּש

כֵּן,

ְנָפַיִם ּ ׂ כ ְרֹש חָלַמְתִּי לִפ

ֶעֲדַיִן
ׁ
אֶל עָתִיד ש

ַיִם ְנ ְווֹת מְלֹא חָפ לִל

 מֵאַיִן
ׁ
כֹּחוֹת יֵש

ֶיַּגִּיעַ
ׁ
הֵן מָחָר כְּש

אוּכַל גַּם לִדְאוֹת

ְרִיעַ  הֶחָסֵר לֹא יַפ

ְווֹת וּב לִל
ׁ
ָר ש

ׁ
אֶפְש

לֹא חֲבָל אָז לָתֵת

מָקוֹם לַדְּאָגָה

ְיוֹת  ְ לִח ָר כָּך
ׁ
אִם אֶפְש

ִמְחָה???
ׂ תָּמִיד בְּש

דאי מה 
למעלה 

ממך

חלמתי 
לפרוש 
כנפיים

רבקי לייפער מלכי כהן
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הטביע בי הבנה מרגשת שיש גבול 
להשתדלות מצידי; שאני בסך הכל 

בובת משחק בידי המפיק הראשי.

בקיבוץ  נשים  נופש  על  פרסמתי 
חפץ חיים. הרישום התקדם לקראת 
מקבלת  אני  אחד  וביום  סגירה, 
המלון.  מבעלי  תבהלה  שיחת 
התברר שבגלל חוסר תיאום - הוזמן 
המקום עבור קבוצה אחרת באותם 
תאריכים. זאת אומרת שעבורי, אין 
שכבר  אומר  וזה  כרגע,  מקום  שם 
אוויר?  ב...  לנופש  נרשמות  יש 
הכל...  להתחיל  שיש  אומר  וזה 
התכסיתי  הראשון  ברגע  מהתחלה. 
נלחצתי  עליי,  נפלו  השמים  עננים, 
תרד  ההשקעה  שכל  פחדתי  כהוגן, 
לטמיון. ומה אוַמר לנשים שנרשמו 

ואיך ומי וכמה ולמה.

לאחר שניסיתי להתאפס החלטתי, 
הנופש  את  להעביר  ראשון,  דבר 
לצפון. זו הייתה הפסיעה הראשונה 
יתברך.  מאתו  שהכל  בהבנה 
ופתאום החלו להתבהר ענני הגשם 
השמש  את  גילו  תכולים  ושמים 
פתאום  פתאום,  רקעם.  על  זורחת 
כפטריות  ישועות  לפרוח  החלו 
מחממות  תזכורות  עז.  מטר  לאחר 
מפי  השמימית  מהפקסימיליה 
להיפלט  החלו  הראשי  המפיק 
הבנתי  שלי.  ההבנה  מסלולי  אל 
היו  האחרונות  הפשלות  שבעצם 
לטובתי בלבד! דבר ראשון התאריך 
ואנו  סיוון.  ר"ח  ערב  היה  המוזמן 
דקות  שבע  במרחק  לשהות  בחרנו 
מציונו הקדוש של השל"ה. עוד ועוד 
והידיעה  מהרעיון  התרגשו  נשים 
הרשומות  את  אף  שכנעה  כמובן  
סבב  התחלתי  שנית,  מלכתחילה. 
עם מפיקים ומרצים כדי לשנות את 
התאריכים. מי יסכים להגיע לצפון? 
הרהרתי בעוגמה. אך החלטתי שאם 
הקב"ה הוליך אותי עד כאן, אין מה 
להפסיד. שיחה ראשונה לרב דרורי, 
ששח בהתרגשות כי באותו יום הוא 
בדיוק  ולא  בחיפה  להרצאה  מוזמן 
לחפץ  מכן  לאחר  יתגלגל  איך  ידע 

חיים.

בקולה  רפאלי,  מאירה  הלאה, 

המשעשע: 'לא מאמינה! אני בדיוק 
נמצאת בכינר באותו יום'.

חלקיקים,  רב  פאזל  כמו  וכך, 
הדובדבן  אבל  העניינים.  הסתדרו 
החל  קודם,  שלילה  היה  בסיפור 
הנופש  ואם  החומות,  שומר  מבצע 
היה צריך להיות בחפץ חיים - הייתי 
צריכה לבטל אותו לחלוטין, ובזכות 
והיה  זכינו  טבריה  לעיר  העברתו 

נופש מדהים במיוחד!"

-יעל זלץ, מחברת רבי המכר 'הבית, 
העסק הנבחר', מדבררת את רגשות 
מותאמות  וחיזוקיה  מילותיה  ליבך. 
במיוחד אלייך, אם יהודייה, כל אחת 
שלה.  ההשקה  ובנקודת  היא  באשר 
ומשם, בעצותיה הנבונות - אין אחת 
אל  פסע  לפחות  מתקדמת  שלא 

השינוי המבורך!

מקורקעת.  אישה  דווקא  היא  יעל 
יודעת את אשר לפניה וברורה מאד. 
עבור  להתראיין  התבקשה  כאשר 
כתבה לנשים ש'עפות על עצמן', לא 
לייצג בכלל.  הבינה מה היא אמורה 
ויציב,  ברור  כך  כל  שלה  המוטו 
הכללים ברורים והכל מסודר במדפי 
מתיימרת  לא  וכלל  כלל  היא  המוח. 
יעל  מצליחה  זאת,  למרות  לעופף. 
בתחום  רבות  נשים  ולרומם  לקדם 
בממלכתה  אחת  כל  וסדר,  ארגון 
חוויה  הייתה  זו  עבורי  הפרטית. 

בפני עצמה שקידמה אותי רבות.

המינוף שלי החל מתוך חוויה אישית 
אמא  בתור  שחוויתי  יומיומית 
שכל  חשתי  הרכים.  לילדיי  צעירה 
התנהלותי בבית היא כמו שחקנית 
הצגה  של  בשיאה  במה  על  יחיד 
התפקידים,  כל  בה  הצגה,  מותחת. 
 - והזוטרים  המשניים  הראשיים, 
הייתי  וזו  יחיד,  במציג  מתגלמים 
הצופיות  שהעיניים  והיות  אני! 
כי  ידעתי  אליי,  ורק  אך  מתמגנטות 
אני אמורה להציג בצורה מושלמת, 
ולו  מעידה  או  פשלה  שום  ללא 
הלכה  בפועל  אך  ביותר.  הקטנה 
בקול  וקרסה  מאחוריי  התפאורה 
לי  שאון כמגדל קלפים והתמוטטה 

את  לאסוף  מנסה  אני  הראש.  על 
עצמי ותוך כדי כך אוחזת בתפאורה, 
תומכת בקרשים וכמובן, לא שוכחת 

להציג... פלא שנכשלתי? 

אימהות חפצות למלא את תפקידן 
במנגינה  לברך  ושלווה,  ברוגע 
או  תורן  ילד  עם  המזון  ברכת 
לשמוע את אחיו מספר את פרשת 
מבלי  כובשת,  במתיקות  השבוע 
שנשרכת  במפה  עסוקות  להיות 
היין  בכוס  השנתיים,  בת  אחר 
החלה  ופרוסות  בדרכה,  שהולכת 
לראויות  הרגע  בזה  שהופכות 
רוצה  היא  גם  תרנגולים.  למאכל 
השינה  לפני  סיפור  לקטנים  לספר 
בראש  הקטנים  הגירודונים  בלי 
מחליפים  שבמטבח  לה  שמזכירים 
ביניהם.  מקומות  והתקרה  הרצפה 
לרדוף  בלי  ושלווה  רוגע  רוצה  היא 
הקרב  כל  את  שמפזרת  הרוח  אחר 
לממש  רוצה  היא  בעצם  ובא. 
שכל  וגם  בשלמות  תפקידה  את 

ה'מסביב' יושלם מאליו. 

כשניהול הבית נעשה ברגע האחרון 
מתמקדת  הרבה  ההשקעה  ובלחץ, 
בתפקיד  ולא  בתפאורה  בעיקר 
המצפון  ונקיפות  והתסכול  עצמו, 

משלבים ידיים ויוצאים במחול.

הפינה  אבן  הנחת  הייתה  זו  הבנה 
מבקשת  אני  אותו  חיי  למפעל 
נשות  ולכל  לכן  ולהדביק  להעתיק 
הרוגע  את  הן.  באשר  ישראל 
העצמית  הקבלה  את  והשלווה, 
הוא   - שקורה  מה  כל  כי  וההבנה 
לנעול  רק  נותר  בידי  יתברך.  מידו 
את מנעלי הצעד הראשון שאמורות, 
במיוחד,  איכותיות  להיות  כידוע, 
ולהתחיל בצעד קטן שמהווה עולם.

כלים  הניהול  בעולם  מצאתי 
עבודה,  שגרות  נהלים,  מקצועיים: 
כלים  הם   - עבודה  תוכניות 
שמטרתם לסייע לאנשים להתמקד 
היה  ולהצליח.  שלהם  בתפקידים 
קל מאוד להתאים את הכלים הללו 
בספרים  שעשיתי  מה  וזה  לבית, 
הנבחר",  העסק   – "הבית   - שלי 
ובהרצאות. הבאתי את הידע לקהל 

הרחב בצורה נגישה וברורה.

הרכים ו...הרגשתי בשמיים.

להתקרב  השמים  החלו  אט  אט 
צצו  והפרופורציות  לקרקע, 
די  הרוטינה  הגשם.  אחר  כפטריות 
הייתה  השמחה  עצמה.  על  חזרה 
הבור,  במעמקי  שם  אי  חבויה 
להיות  הפך   - משם  אותה  ולדלות 
במיוחד  יותר.  הרבה  קשה  מטלה 
הפריע לי הנושא הכלכלי שלא צעד 
המשפחה.  התרחבות  עם  בתלם 
יום אחד הרגשתי שבמקום שרגליי 
צריכה  אני   - הגן  אל  אותי  יישאו 
הבנתי  לשם.  בכוח  אותן  למשוך 

ששינוי חייב לקרות.

מירב  את  ממצה  שאינני  חשתי 
היכולות שלהן זכיתי. ניחנתי בכושר 
ובעלת  יצירתית  אני  מיוחד,  רטורי 
ומחפשת  חברותית  וגם  מעוף 
הבנתי  גילי.  בנות  נשים  עם  עבודה 
 - שלי  הספציפי  לאופי  שבהתאם 
את הגיל הקטן אני ממצה די והותר 
בבית, עם ילדי הגן הפרטי שקיבלתי 
הולדתה  ביום  עולם  מבורא  היישר 
כוחותיי  ואת  הבכורה;  בתי  של 
המיוחדים - אני צריכה להפנות אל 

מקומות שהם 'מעבר'.

בחשה  כמוני,  תססנית  אחותי, 
הזו,  והספוגית  הרכה  בקרקעית 
מוצרי  לשווק  לנסות  אותי  ושכנעה 
לנסות.  החלטתי  וטיפוח.  בריאות 
השקעה  באפס  שמדובר  היות 
במיוחד.  לי  התאים  זה   - מצידי 
התחלתי בקטנה, במגביל לעבודתי 
שעה  לכך  הועדתי  בתחילה  בגן. 
והתרחבה  שהלכה  שעה  ערב.  בכל 
השבוע  היום,  לאורך  והתפרסה 
מקום  הותירה  שלא  עד   - והחודש 
את  עזבתי  השנה  סוף  לקראת  לגן. 
בעבודה  ורק  אך  והתמקדתי  הגן 
תגמל  השינוי  לכן?  אומר  ומה  זו. 
פתאום  המישורים.  בכל  אותי 
שאני  דברים  עושה  שאני  הרגשתי 
באמת אוהבת. מדברת עם אנשים, 
קרקעית  לי  בונה  אותם,  משכנעת 
ויציבה, ומשמחת אין ספור  בטוחה 
אימהות במציאת פתרונות הולמים 
לא  ואני?  ומשונות.  שונות  לבעיות 
אני  מקום,  באותו  תקועה  נשארת 

עוד  וכובשת  הרף  ללא  מתקדמת 
ועוד יעדים בלתי נדלים.

מה שנותן לי הכוח - זה רק הקדוש 
שהמתין  היחיד  הוא  הוא.  ברוך 
בטוחה  הלא  בקרקעית  שם,  לי 
והשעות,  הימים  את  כשסחבתי 
ההגונה.  הדחיפה  את  לי  והעניק 
שהניסיון  שככל  הבנתי  פתאום 
ההתחלה  ונקודת  יותר,  קשה 
התנופה  תהא  כך   - יותר  רחוקה 

עוצמתית ותגיע רחוק מאוד.

יותר,  מורכבות  בשעות  היום,  גם 
יותר  לצמוח  ניתן  שמכאן  הידיעה 
- נותנת לי כוח רק להתחיל לשאת 
את רגליי לעליית מדרגה נוספת. כי 

כל השאר בידי הבורא.

ומפיקה  בימאית  זייברט,  -תמי 
ראשונה  ויצירתית,  מוכשרת 
מאוד  המוכרת  בארץ,  בתחומה 
 - ודעי'  'הרפי  המיוחדת  בתוכנית 
ולהפיק  ולעלות  להתקדם  הצליחה 
מעצמה את המירב. אף היא היססה 
רבות ותהתה לא פעם האם היא אינה 
מטפסת על הר גבוה מידי, ובכל זאת 
לא הניחה לעצמה ליפול. כפי הנראה, 
היא עדיין בתחילת הדרך, ובכל זאת 

מהמרת על הגבוה ביותר. 

מתנת  שמקבל  תינוק  על  "שמעתן 
מטפלת  מגיל  זכיתי!  אני  לידה? 
הארגון  וכושר  מנהיגה,  הייתי 
שאני  מאז  בכל.  שלט  שלי  והניהול 
זוכרת את עצמי ניסיתי למשוך הכל 
לידיי ולנהל דברים ביד רמה, בטוחה 
לולא חותמת אישית שלי  כי  הייתי 
אין תנועה בעולם. עד... עד שגיליתי 
ידי  שבלעדיו  הבנתי  למעלה,  אותו 
לא תנוע כהוא זה. אף פעם לא הייתי 
שיודעות  הסטנדרטיות  כל  כמו 
להסביר לעצמן בדיוק מה הן רוצות 
סטנדרטית.  הייתי  לא  כי  מעצמן, 
שמה  בטוחה:  הייתי  אחד  בדבר 
לכל  מעבר  יהיה  הוא  יהיה,  שלא 

דמיון.

מלווה  עצמי,  את  זוכרת  שאני  מאז 
אותי זמזם טבעי שלא נותן מנוחה. 
אל  מחשבותיי  חוט  את  מלפף  הוא 

מחוץ לכל הקופסאות. בכל פרויקט 
או עניין שאותו ניהלתי, אף פעם לא 
משך  הזמזם  כי  בו,  ורק  בו  טבעתי 
וכיצד  איך  קדימה:  לחשוב  אותי 
הפריע  שזה  ולא  מפה.  להתקדם 
זה  הנוכחית,  התוכנית  למיקסום 
פשוט מינף אותו! כי ראשי ורובי לא 
פרויקט  שכל  הרגשתי  לדקה.  נחו 
הוא בבחינת מקפצה לפרויקט הבא 

בתור.

בכל אופן, היכן הייתה נקודת הזינוק 
ההתחלתית שלי?

עסק  מכרתי  שנים,  כחמש  לפני 
ופתאום  ממידתי,  גדול  שהיה 
הזמזם  ריקנות.  של  סוג  הרגשתי 
וביקש  מנוחתי  את  הטריד  שלי 
מהאנרגיות שבי לחבור אליו ולגרום 
התחלתי  עצמי.  את  להניע  לי 
שתספק  שונה,  אחרת,  דרך  לחפש 
יכולותיי,  את  ממני  ותמצה  אותי 
אותי  הביא  הזה  הריק  ה',  וברוך 
'הרפי  המרתקת  התוכנית  להפקת 
בכורה  הפקת  שהייתה  ודעי', 
ותבואנה  שהיו  נוספות  להופעות 
ההפקות,  משפחת  התרחבות  עם 

בסייעתא דשמיא.

הדרך  פריצת  הביאה  לבין,  בין 
נוספים.  במישורים  להתרחבות 
כנסים  גם  מפיקה  אני  כיום, 
נופשונים  ובמיוחד  ותוכניות 
שמחפשות  עייפות  לאימהות 
קדימה.  אותן  שתקפצנה  מדרגות 
וזה מה שאני משתדלת להעניק להן 
בעבודה,  הרב  הסיפוק  בקייטנות. 
כאשר אני פוגשת בעוד זוג שפתיים 
שמתרחב בחיוך של עונג, מרחיב לי 

את הלב.

מאד  אותי  חיברה  הזו  העבודה 
עבודה  שהיא  היות  עולם,  לבורא 
בכל  נמצאת  אני  קבוע,  שכר  ללא 
אבא  של  הבטוחות  בידיו  נתון  רגע 
לדקה  לא  אף  אותי  עוזב  שאינו 

אחת. 

שמלמד  טרי  בסיפור  אתכן  אשתף 
הכלי  היא  היא   - האמונה  כמה 
שמניף אותנו קדימה. הסיפור אמנם 
אבל  עצמי,  מיצוי  לחוש  לי  גרם  לא 
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ולסיום: עצות מעשיות ותובנות 
מחכימות מניסיונה העשיר של 
המותג  בעלת  ביסמוט,  ימימה 

'נוכחות כריזמטית ברשת'.

לדעת לעוף!!!

"כאשר נשאלתי בגיל צעיר את 
ארצה  מה  השאלות:  שאלת 
תמיד  עניתי  כשאגדל?  להיות 
כן  פסיכולוגית.  אהיה  אני  כי 
למקצוע  קראתי  לא  אולי  כן! 
לאיזה  מצוין  ידעתי  אך  בשמו, 
מאז  להגיע.  שואפת  אני  רף 
אנוש,  בני  אהבתי  ומתמיד, 
יותר אהבתי ללמד אותם  ועוד 
למצוא  עצמם,  את  לאהוב 
ואת  שלו  האור  את  אחד  בכל 
אותי  שמשך  מה  וזה   - הטוב 
כל כך להתמקצע בפסיכולוגיה 

קלינית.

כל  ואת  הרבות  יכולותיי  את 
למרות  שקיבלתי,  המתנות 
שבשנים הללו לא זכיתי לדעת 
מאין, הכרתי מאז היותי קטנה 
שאני  תמיד  ידעתי  ממש. 
מתבוננת  הומור,  חוש  בעלת 
במציאות בעין רחבה, יצירתית 
מאוד, נועזת מחשבה, מקורית, 
חלשים,  על  חומלת  סקרנית, 
ומחפשת אחר האמת. אולי כל 
אלו ועוד הביאו אותי להיכרות 
את  לי  שהעניק  מי  עם  עומק 

הכוחות והאפשרויות כולם.

לחזור בתשובה  לאחר שזכיתי 
בלבד  שזו   - לה'  ולהתקרב 
הייתה דאייה משמעותית בחיי 
הבית,  את  לצערי,  פירקתי,   -
עבודתי  את  עזבתי  ובמקביל 
במשרד  כמעצבת  המצליחה 
פרסום. ויום בהיר אחד, מצאתי 
שני  עם  מובטלת  עצמי  את 
מהבטחת  מתפרנסת  ילדים, 

הכנסה.

התעסוקה  לשכת  לולא 
שאיימה לשלוח אותי לעבודות 
במקומות  ושירות  ניקיון 

את  אתפוס  לא  אם  ציבוריים 
לי  עצמי ואתחיל לעבוד, נראה 
שהייתי מתבוססת באותו חור 
ולא היה לך את מי לראיין כאן 
הממשי  האיום  בזכות  בכלל. 
שלהם הייתי חייבת לאסוף את 

עצמי ולעשות איתו משהו.

המפוחד  הנמוך,  ובמקום 
האפלה  מתוך  הזה,  והבודד 
והקושי, דווקא משם, התחלתי 
לפרויקט  נרשמתי  לצמוח. 
"עסק  בשם  בקהילה  מדהים 
משלך" - ארגון שמדרבן נשים 
לאחר  עצמאי.  עסק  לפתח 
החלטתי  במקום  השתלמות 
של  עסק  מהבית  לפתוח 
לי  היה  לא  שיווקית.  כתיבה 
אז,  ובדיוק  אתר,  לבנות  כסף 
פנה  השמים,  מן  הישר  ככה 
אלי איש שיווק בהצעה מפתה: 
ובתמורה  אתר,  לי  יבנה  הוא 
עשינו.  וכך  תוכן.  לו  אכתוב   –
הכל  שאומרים,  כמו  ומאז, 

היסטוריה.

למבקשות  תמרורים  טעימות 
לפרוץ דרך: 

הייתי..."  לי אומץ,  היה  "לו רק 
אז  מעזה,  הייתי  רק  "אם 

הייתי..."

מסתובבת  "למרביתנו 
ההרגשה הזו בבטן, הרצון הזה 
להתבטא בחופשיות עד הקצה. 
לשלם  מוכנות  בלבד  מעטות 
את  מחיר!  יש  כי  המחיר,  את 
לביקורת,  מחשיפה  חוששת 
ואולי  יגידו",  מה"מה  רועדת 
טוב  להיראות  להמשיך  רוצה 
רוצה  לא  הסביבה.  בעיני 
חלילה לפגוע בתדמית שעליה 
עמלת במשך שנים ואולי אף... 
שמפגש  הסיבה  וזו  להתבזות. 
עם אישיות כריזמטית וכובשת 
את  לעצמה  שמאפשרת 
החופש להתנסות, נחשקת כל 

כך".

הכתיבה,   - לגביכן  או  העסק, 

שתרשי  ככל  שאת.  מי  הוא 
יותר  להתבטא  לעצמך 
)במסגרת ההלכה כמובן(, ככל 
וחופשייה,  משוחררת  שתהיי 
לגורם  תהפכי  בהכרח  כך 
יותר  ועוצמתי  חזק  משיכה 

בעבור לקוחותייך.

ומה איתך? האם גם לך יש מן 
במה,  שמחפשת  כזו  תשוקה 
אבל את מחניקה אותה כי אולי 
מסוכן",  "זה  ראוי",  לא  "זה 
צריך  מה  יגידו?"  מה  "ובכלל, 
שתעזי  כדי  לדעתך  לקרות 
להסתכן? מה את עלולה לאבד, 

מה את עשויה להרוויח?"

של  ליבה  את  לקרוא  ניתן 
בין  לגובה,  השואף  ימימה 
מבקשת  היא  שבהן  המילים 
להתייעץ  כדאי  למה  להסביר 

איתה על מינוף העסק:

"ולמה כדאי לכם לעבוד דווקא 
שאין  משהו  לי  יש  כי  איתי? 
את  לי  יש  אחרת.  אחת  לאף 
האישיות הייחודית של ימימה 
נועזת.  צבעונית.  ביסמוט. 
קשובה.  פגיעה.  אמיתית. 
נלהבת.  מאמינה.  מצחיקה. 
ויחד  עצמה  על  עפה  פשוטה. 
עם זאת לא יומרנית. והאישיות 
פילטר  היא  הזו  הצבעונית 
עוברים  דרכו  במינו,  מיוחד 
שלכם.  השיווקיים  המסרים 
מהכריזמה  מהקסם,  ומשהו 
גם  נדבק  הזו,  ומהמגנטיות 

בכם!!!" לא משכנע???

הכלי  את  לקחת  זה  לדאות, 
וליצור ממנו מדרגה...

מי  להבהיר:  רוצה  אני  תחילה 
משעממת,  שגרה  עם  לה  שקשה 
על  שחוזרות  סיזיפיות  מטלות  עם 
וכאשר  לבשל  לה  משעמם  עצמן, 
מביטה  היא  ארוחה  מסתיימת 
במבטים  השולחן  על  ברחשת 
מהיכן  עצמה  את  ושואלת  עוינים 
אני אמורה להתחיל לגלות ולו קצה 
בכלל  מתחרטת  היא  ואולי  מפה? 
שגרמו  והם  שהעמידה  הסירים  על 
לכל הבלגן. מי שמוצאת את עצמה 
באפיזודה כזאת החוזרת על עצמה 
תמיכה  המון  צריכה   - ושוב  שוב 
הדרבון  את  חייבת  היא  סביבתית. 
אותה  המקיפים  האנשים  של 
יקשה  כוחות.  לה  להעניק  ויכולים 
בכוחות  זאת  ליישם  מאוד  עליה 

עצמה.

תארנה לכן, שהגברת תחליט בבוקר 
הבלגנים.  נגמרו  'זהו,  אחד  בהיר 
נערמות  כביסות  יותר  אין  מהיום 
מהכלים  מתרוקן  השולחן  לגבהים, 
מתרוקן  שהוא  בעת  בו  שעליו 
הצלחות  על  והכתמים  מיושביו, 
עד  מקסימום  מתודעתה  יישכחו 
לא,  לא  הארוחה.  לאחר  שעה  רבע 
מחזיקות  כאלו  החלטות  גברת. 
פשוט  הן  אוויר,  בועות  כמו  בדיוק 
קצר  זמן  תמיד,  כמעט  נעלמות 

לאחר נשיפתן החוצה".

לכאורה, כדי לחולל שינוי - צריכים 
השינויים  אם  במיוחד  תמיכה, 
זמן.  לאורך  מעמד  להחזיק  אמורים 
שינוי  לבצע  ההחלטה  מזה,  ויותר 
כשמניעים  מכונית.  להנעת  דומה 
המנוע  את  להצית  צריך  מכונית 
תחילה. ההצתה הזו אמנם מדליקה 
אין  בלבד  הצתה  אך  המנועים,  את 
להניע  כדי  מכונית.  להניע  בכוחה 
גם  כך  דלק.  במערכת  למלא  יש 
- מגיעה להחלטה, אבל צריכה  את 
את  אותו  התמיכה  שהוא  דלק, 
ולאורך  לנוע  להתחיל  כדי  צורכת 
תמיכה  עם  להנעה  להביא  כדי  זמן. 
חלק  להיות  לך  שווה  סביבתית, 
עבודה  תוכנית  תקבלי  בו  מקורס 
מעודדות  לך  תהיינה  מסודרת. 
כי  השינוי.  לאורך  ותמיכה  סוף  בלי 
ללא הדלק הזה המנוע יישרף מרוב 

מקדמות  שאינן  והצתות  החלטות 
לשום מקום.

גם דחיינית, שהיא לכאורה כרונית, 
תמיד,  מקום  לכל  שמאחרת  זאת 
האחרון,  שאחרי  ברגע  אצלה  הכל 
עד  שיניים  לטיפולי  הולכת  אינה 
כואבים  שורש  טיפולי  לה  שיש 
ושיקום פה בשלושים אלף שקלים, 
בוקר  כל  עבודה  שעות  מפסידה 
ולא  מאוחר  שהתעוררה  בגלל 
אחרי  ואז,  הילדים,  עם  התארגנה 
לה  היו  לא  גם  במשכורת,  ההורדה 

די שעות לקבל הנחה במעון -

גם היא תוכל להשתנות!!! 

שמבטיחה  אופטימית,  "דחיינות 
עם  מתמזגת  בסדר'  ש'יהיה  לנו 
שחבל  שגורסת  פסימית  דחיינות 
להשקיע במשהו שלא יצליח ממילא 
תקציב  ניהול  או  בבית  סדר  ]כמו 
אל  הנלוות  וההוצאות  המשפחה[, 
הדחיינות הזו מקלות עלינו להסביר 

למה כדאי להשקיע בניהול הזמן".

שיכול  טיפ  כאן  אעניק  זאת  בכל 
לסייע לכן בתור התחלה:

מודל הלולאה!

מודל הלולאה מציע לסיים כל מטלה 
העצלנים,  )שיטת  פעמים  שלוש 

מכירות? הפעם מומלץ!!!(.

של  ברמה  הראשונה  "בפעם 
של  ברמה  השנייה  בפעם  טיוטה, 
ברמה  השלישית  ובפעם  שיפור, 

האידיאלית". 

הנה הדוגמה:

ארגון החדר מלמעלה: פינוי הרצפה, 
בגדים  לכוננית,  ספרים  החזרת 
לארון וכו' - החדר מסודר ברמה 1. 

 2 לרמה  עולים  זמן?  די  לך  נותר 
הספרים  את  מסדרים  ומשפרים: 
שיעמדו יפה על המדפים, מארגנים 
מטאטאים  הצעצועים,  את  גם 
כעת  בחדר.  הריהוט  את  ומזיזים 

הכל מסודר הרבה יותר. 

יופי! עלי לרמה  נשאר לך עוד זמן? 
חלונות,  ניקוי   - וניקיון  סדר  של   3
שטיפה  הדלת,  ידית  משקופים, 

המיטות  מתחת  כולל  רצינית 
ושליפת מגירות הנעלים ממקומן".

זה חדר מסודר! 

]אם היית מתחילה עם סידור החדר 
שלא  סיכוי  יש  רצינית,  לשטיפה 
והחדר  לשטוף,  זמן  לך  נשאר  היה 

היה נשאר מבולגן לשבת![ 

באותה שיטה מסיימים את הבישול 
לשבת שלוש פעמים: 

עוף  צו'לנט,  מרק,  ראשונה:  פעם 
בתנור, דג בתבנית. אורז. 

ירקות  לאורז,  גיוון  שנייה:  פעם 
מאודים, חזה בצ'ילי מתוק. 

עוגה,  אחרונה,  מנה  שלישית:  פעם 
לסעודה  פטריות  פשטידת  קוגל, 

שלישית. 

היינו  שבה  נקודה  בכל  לב!  שימי 
מפסיקים - הייתה לנו סעודת שבת 

מושלמת ברמה המסוימת הזו. 

פעמים!  שלוש  דבר  כל  לגמור  כיף 
להגיד:  הזדמנויות  שלוש  לנו  "יש 
ולהוקיר  זה,  את  שעשינו  טוב  כמה 
את ההשתדלות שלנו להשקיע עוד 
המשפחה  עבור  שבת,  לכבוד  יותר 

שלנו ובעיקר עבור עצמנו!"
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לאה היקרה,

התמזל מזלנו, שבשעה טובה ילדת תאומות, והיית צריכה לקחת צעד אחורה ולהשאיר 
לאחרות את המפתח.

התמזל מזלנו, שנשאר לנו פתח כדי לקבל את ההשראה, ולפרוש כנפיים ולעוף.

התמזל מזלנו, שיכולנו כולנו לדאות למעלה, לראות את התמונה כולה.

הרוצות  כותבות  של  ומיוחדת  איכותית  בקבוצה  חברות  כאן,  שכולנו  מזלנו,  התמזל 
להביע את רחשי ליבן.

ואת  המיוחד  את  הטוב,  את  אחת  בכל  רואה  המיוחדת,  היוצרת  מזלנו, שאת,  התמזל 
הנסתר - אַת המלווה שלנו לתהליך הפנימי שבתוכנו.

התמזל מזלנו, שיכולנו להוסיף כמה מילים משל עצמנו, כדי להוקיר ולהודות, לשמוח 
בשמחתך ולהרגיש חלק ממשהו גדול באמת.

התמזל מזלנו, שנשאר לנו עוד עמוד אחד כדי להודות, בשם כולן, על הטוב שיש בך, 
על הלב הנפתח;

על הרגישות לכל אחת, על ההבנה מהו תהליך עומק שכל אחת עוברת.

בכולן את רואה סופרת דגולה, משוררת מדופלמת. אישה עסוקה, בחורה מוצלחת - 

לכולן את שולחת מילים מחזקות, מרוממות, דוחפות ומקדמות;

בכולן את רואה את מה שראית בעצמך - נשמה טהורה שרוצה להביא לעולם עוד הרבה 
מילים שלא נאמרו, עוד הרבה מחשבות שלא נכתבו.

אַת השליחה של הקב"ה להוציא מתוכנו את השירה המיוחדת של כל אחת מאיתנו,

להתחבר אליו, להאמין בו, לדעת שהכל מאיתו יתברך.

בשם כל הקבוצה, לדורותיה, אנחנו רוצות להודות לך על שהתמזל מזלנו,

ולברך אותך בבריאות איתנה, בגידול מתוק ומרגש,

בחוויות כפולות ומשמחות,

בקרבת השם בכל צעד ושעל.

שתרוו רק נחת מכל יוצאי חלציכם, שתגדלו אותן )ואת כל השרשרת הענפה( לתורה 
ולחופה ולמעשים טובים,

מתוך אמונה ודבקות.

מאחלות לך וגם לנו, שנזכה להיות קבוצה מאוחדת גדולה ומאירה של סופרות פורצות 
דרך,

של כותבות הכותבות לנשמה, ומאירות את העולם בטוב גדול.

מעריכות ומוקירות מאוד,

כל בנות מחזורי הקורס לכתיבה יוצרת
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School שיעור
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073-796-1336 שלוחה 3

ליווי מקצועי
והשמה למצטיינות

במה ייחודית ופרסום
ליצירות הספרות שלכן

תעודה מקצועית
מבית פוטש סקול

מפגשים עם מיטב
העורכות והסופרות 

תקשורת קבוצתית
כמנוף ותמיכה חברתית

לימודים מפוקחים
ללא צורך ברשת

מוזמנת לקחת
את הכישרון שלך
לפרנסה מלאת
הרפתקאות!

שיעור מתנה
בשליחת מייל

"אני לא ממהרת. זה קצב ההליכה שלי הרגיל.
תרצי, תוכלי לבוא אחרי". 

"תצחקי. תגידי שאני פרנואידית. המסלול הזה אינו מוכר לי. אני פוחדת להמשיך בו. איך נצא מכאן?
אין דרך חזרה???" דמעות מיניאטוריות זלגו, מחפשות מקום להיספג בו.

"אני רגילה ללכת בשבילי עפר, לחפור באדמה רכה או קשה. כאן הכל נוקשה. עגול ומחליק, וקר. אנחנו עלולות ליפו –"

"תחזיקי חזק! הכל בסדר --- תירגעי כבר!

יוקרתי.  במסלול  מדובר  מדי.  מתרגשת  את 
נוכל לספר לכולן, שהיינו כאן. בפנינת הכתר 

של הנסיכה אנג'לינה!"

--

עור  את  להן  קרעה  חדה  צווחה  לא!!!"  "אוי, 
בין  נבלעות  למטה,  עצמן  את  מצאו  הן  התוף, 

את  לשרוד  כדי  אוזניים  סתמו  הן  הארגמן.  שטיח  שערות 
המשך הצווחה.

עלה  הבית,  סוכנת  סופיה  של  קולה  "נמלים!" 
של  הכתר  פנינת  על  טיילו!  "נמלים!  בזעזוע. 

הוד  לכאן???  הגיעו  איך  אנג'לינה!  המלכה 
מעלתה, עלינו לפתוח בחקירה יסודית!".

אלגוריה:
יצירה עם משמעות עמוקה

אשר מעבירה מסר או מוסר השכל

מי הצליחה לשכנע את חיוש 
שאינה מאומצת?

איזה סוד הסתירה יהודית 
מאחיותיה הנשואות?

את מי תפסה נחמי 'על חם' 
בכניסה לבניין המשרדים הענק?

חוויה ותהיות.
שיתוף וגישוש.

תעלומות והשלמות.
קשרים ופשרם.

קרוב לתת
מחמיא לקבל:

זה קורא במשפחות 
:(הכי טובות!

הפצה: 'ספרים' 02-8026622
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החדש!




