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ארבעה הבזקי מתו הרומ
***

]חומר מאוטובוס הפרוורי .קי .הביל ,אפור .אחרי הצהרי .בלוק חדש[.
נ%ייק .מחל( [10
]היציאה לניו"ג'רזי ֶט ְר ַ
גש דק על רעדת השמשה .הנתיב מתרומ לאוטוסטרדה .אי"תנועה בי
המסלולי .עשב ,כמה חרציות .ממול מרכז קניות בלב השדות .ציוד ספורט,
מוצרי לבית .שולי כביש בעבודה .ערמות אספלט אפורות כמו השמי.
)רק בתנועה נרגע הרעד .נקבעת מי זהות(.

יושבת בספסל העשירי מהנהג .המושב הסמו ריק .התיק מוטל עליו .הדהירה
האנונימית על אחד משני"עשר המסלולי .גלישת המכוניות סביב ,קופסאות
אטומות משיקות בדממה.
לאליזבת[
]בי ֶאדיסו ֶ
גשרי באופק ,מסילות ברזל .רכבות"משא .קרונות ירוקי ,כחולי ,שחורי,
אדו חלודה .אפילו אג כסו( וקני סו( על גדותיו מרעיד בבואה של שמי.
)כאילו לא מוסגר כבר המסע ,לא הוכתב למפרע(.

]בי מחל(  12ו" [12 A
בנ,-רק .בוכנות
ְ
מגדל חות את האופק .צדודית הארובות של בתי הזיקוק
אינפרנ .פועמות לצד האוטוסטרדה.
ֶ
מבו הצנורות .ריצוד מפרקי הפלדה .לשו אש מתאבכת.
נ.רתוַוייטָ ,סנ.ק,.
ממול ,במשטחי השל( ,רובצי מכלי הדלק הלבני ,העגוליְ .
ֶג'טי .מתרחקי באד עד רציפי הנמל והמחסני.
וכבר נבלע הכל מתחת לצמתי.
שלוליות שחורות ,ערמות אספלט ,פיגומי מסלול עילי בבניה.
מהאד תשליל חיוור של
באופק ,ממרו הנתיבי ,בקצה הירוקת והמי ,מגיח ֵ
מגדלי מאנהט .חזיו זעיר של עתיד מטושטש מנתק את הלב מקירותיו.
אבא יקר .שוב אית ,בתנועה אל העיר המרחפת במרחק.

לא מסוגלת יותר לעמוד בשתיקה מאז שהשארתי אות באדמה התחוחה בחור( ,בי האורני
על הכרמל ,קוברת אית את לחש הדיבור בינינו ,גומחת הקירבה שנתנה לי תחושת מקו,
למרות חיינו הזרוקי בדרכי.
הטלפו של סעיד הגיע ,לבסו( ,אחרי הצהרי .מיד אחר כ רצתי ,בלי לחשוב ,לתפוס את האוטובוס של
ארבע – בתירו של להגיע לחנות של המוזיאו לאמנות מודרנית לפני הסגירה ,לקנות את "הביוגרפיה
המדעית" של 2לד .ר.סי בשביל הסמינר .הקול הר שלו מתו הלילה המרוחק באמסטרד" .יהיה בסדר,
ָלנָה" .מתחמק מהחדשות מעירק" ,הגזמה אמריקאית" ,צוחק בלחישה.
אלא יחזור רק מחרתיי מהארכיו בוושינטו .והבני מוזמני לחברי אחרי אימו הכדורגל )לחשוב
על יונת שבועט ,נלהב בתלתליו הבהירי(.
והשיתוק כל הבוקר ,מול התרשימי .כאילו הכל דוהר לעבר איזשהו אסו בלתי נמנע.

כותבת במהירות )אלי?( בחלל הגנוב בי הטלפו מסעיד ובי שובו של אלא .שניה רק
מי אמתלה למה שדח( אותי מהבית אל האוטובוס ,מתו תשוקה לקרוע משהו .שישה חודשי
אחרי הקריעה שעשו לי אנשי החברא קדישא ,עומדת משותקת בבו ליד הקבר הפתוח .לובשת
כל השבעה אותה חולצה ע דש גזור ,בלי להרגיש שו דבר .מוליכה את הפרידה לפריס ,ואז
לכא .בהתעקשות לקיי את התכנית שנקבעה לפני הכל .שוכרת את הבית בפרוור הסתמי לצד
נ%ייק .חזית צבועה תכלת ,חצר אחורית נשקפת מחלו המטבח ,הבני בועטי בכדור עד
הט ְר ַ
ֶ
הערב .מתמקמת בחצי הדר בי הארכיו בוושינגטו ע ההזמנה לאלא ,ובי ניו יורק ,הסמינר
בק%-ר י-ני ,.הכנס "מונומנטי של זכרו" המתוכנ לסו( הסתיו .סוחבת לכא את השלב
ֶ
האחרו של הפרויקט בירושלי )קצב הביצוע שהוחש אחרי נפילת חומת ברלי ו"סו( המלחמה
הקרה" ע תקציבי מקר דאג"המרשלד ומאונסק"ו .מעבירי את כל הפוקוס לירושלי ע
כותרות מצלצלות על שלו ועל על"לאומיות (.עובדת בפרוור חסר הפני ,המנוגד כל"כ
למראות ירושלי ,לאוטופי-ת של הפרויקט.
]מחל( [12 A
מסלולי שדה התעופה .זנבות כחולי ,אדומי ,של אוירוני על רציפי האספלט.
מטוס דלוק אורות מנמי מעל לאוטוסטרדה .צולל חזיתית ,חות את הפנסי.
המילי מכסות את הפנקס .הלחישה אלי ,המופנה עדיי "למזרח"… נדבקת לחלו ,שוטפת
את המבט בנו( התעשיתי .מקבצת נדבות ,מטבעות מקריי של מראות " שכרו הדל של הנווד.
כמו רגע לפני יציאת רכבת ,כשנצנו מזנק מאדני המסילה המטונפי בגריז ועטיפות נייר .מצי( לרגע
בחו .כמו אז ,באותה ישיבה לא צפויה יחד במזנו תחנת"הרכבת בחיפה ,מחכי ליציאת האוטובוס
לשדה"התעופה .נפרדנו כבר מוקד בבוקר ,לצד המונית .בדר עוד עברתי בטכניו ,לקחת משהו
ממזכירת המחלקה לארכיטקטורה ,והתנועה בחזרה לפריס כבר הפרידה ביני ובי תפאורת הבטו של
חוצה את הרחבה ,מרוכז במסלול אלי.
התחנה .ואז ,פתאו ,דמות המתקרבת בחולצת הקי הבהירהֶ ,

מפשיר שנית את הרכות ,בבת אחת" ,באתי ללוות אות ".מולי אותנו אל שולחנות הפלסטיק של
המזנו ,קונה לנו מי תפוזי -וַפלה מצופה ,טוע לאט ,בהקשבה .מרי אלי את חיו העיניי הכחולות
של ,ואומר כול מואר" ,תראי ,אילנקה ,יש הרבה מוצרי עכשיו .מייצרי הרבה".

ה.5.ק[
ֶ
]מחל( ,14
הגשר השחור של "דר השמי" ה"  .Sky-Wayרכבות משא ומשאיות נעות לאט
בי לשונות המי ,חורצות את סב כבישי הגישה ומסילות הברזל.
תרני ע שפופי נושאי כבלי להספקת חשמל מקומית .נבלעי בי בתי הע
ה.5.ק.
ֶ
של רובע הפועלי במדרו
לוח פרסומת תלוי בגובה ,מעל לבר הכבישי .ת חיו – אתה על פאנאסוניק.
מתכרבלת בחיק האוטובוס .אוחזת רגע במה שעובר בחו ,חוצה את הנסיעה ,את האישו,
את הלמות הלב המשתחררת בתנועה.
אוספת ל מי "הבזקי" ,אבא ,סנֶ"%ש.טס ,נשימות נלחשות מתו נהר הכבישי.
אחרת אי לספר? אי לאחוז את קרעי הסיפור שלנו?
]מנהרת לינקול[
מהעבר
הכביש סובב מעל למגרש כדורגל .קו השמי של מאנהט נפרש לרגע ֵ
השני של הנהר.
האוטובוס גולש לניקבה ,נבלע בחוש .מיטלטל במי שינה תת"קרקעית ,נמרחת
בחלבי-ת התאורה ,באוד מחזירי"האור.
.%רט"א.ת.ריטי .מתנש( אל התחנה.
האוטובוס מטפס במסלול הגישה אל ְ
ממשיכה לכתוב ,אבא .גונבת רגע אחרו ביחד .לפני שתיטרק התנועה לאפלת רציפי התחנה.
]עמ' [17"21

***
]באוטובוס .פקק תנועה ביציאה מפורט אותוריטי[.
נאחזת בפנקס ההבזקי של .כותבת מתחת לאלומת האור הזעירה של מנורת המושב.
טרטור האוטובוס המחכה )עדיי!( בפקק ,מערבל יחד מטפיסיקה מערבית ע כאב י תיכוני,
וכל הזמ ַ
ה5אס האירוני של דו ג'ובניChi a una sola e fedele, verso l'altro e crudele. ,
"השומר אמוני לאחת ,מתאכזר לכל השאר…"
לשבת בחשכת האול ע "האויב" ,בחזרה על "הליצ" .הבזקי הדימויי .מסכות הענק,
הפנטומימה האלימה .ואז ,באור האדו החות את הבמה ,אימא המקוננת בתלבושת לבנה.
מסתחררת סהרורית מעל בובות הקש המוטלות ,מכוסות סדיני .קולה מתלעלע בצעקות
גרוניות ,נבלע בקטורת שנושאות המסכות בעומק .גופה נופל מתחת להצלפת האור האדו,
מור בזרועות פרושות בתנוחת הצלוב בידי הדמויות העוברות בתהלוכה ומזמור גריגוריאני
בפיה .אחר"כ שוט( ריקוד של דרווישי את הבמה .ומהמגברי עולה קול המואזי ,והד
ההמו בכיכרות שחורות מאד" :אללה הוא אכבר ,אללה הוא אכבר"…
יושבת ש בחוש ,אחוזת בושה .ופחד .סחרחורת הצד השני ,האפל ,של החלו ,של הסבל ,וג של
השנאה .ונשימתו של סעיד על זרועי ,כשהוא נות בחוש את הערותיו .ירכי נשענת על רגלו הפשוקה,
מחליקה אותה ברגלי .גומרת ש ,ברעדה נשוכה חזק ,בחשכת האול.

נפרדת בסו( החזרה ,לא מחכה לסעיד כמו שקבענו .ובכל זאת ,כשהוא מחליק את ידי
לפרידה ,בתנועה המסגירה כבר את רגילות המגע ,המבטי של השחקני השחקניות בגבי
מזניקי את זכרו הצעקות בואדי סאליב ,כשחדורי שליחות הגענו מהתנועה אל אפלת
ה"מרוקאי סכי" שהתלקחה בחיפה .הצעקות העולות בי השמשות מהבתי ,בעקבות הבחורה
הרצה בי הסמטאות ,פרועה ,פרומת בגדי" ,זונה של ערבי! זונה של ערבי!…" ואז ,אחרי
למעלה משעה ,סעיד מתייצב בבית הקפה" .אל תדאגי ,יהיה בסדר ,לנה" ,מתחמק ג עכשיו
מלדבר על הפרפורמנס .סות לי את הפה בשפתיו כל הדר במונית.
האוטובוס התקוע מעל לערו הזוהר של השדרה התשיעית.
ירח גזור בענפי הע .מצלי( צללי מתחבטי ,עטלפייPentiti! No! Si. No! .

טרטור הבאס של המנוע.
נועל את הדלת בחדר המלו .החלל האקראי המכיל פתאו את הסיפור המיובא .בשרותי
המי קולחי בכיור היש מזרבובית חרסינה עכורה כמו משתנה .המגבת קשה ,מעומלנת מדי.
נייר הקיר מצהיב .מנורת הלילה מאירה את פניו של סעיד המוצתות באור הסיגריה .הדמעות

שכיסו את עינו כשרכ .מסובב את הראש ,אומר לאט" ,כל פע שאני אית ,אני מפחד ,לנה,
אולי בפע הבאה כבר לא תהיי ש… זה קרה לי רק עוד פע אחת .ע מירבל…" לא יודעת א
הוא מדבר אמת ,או לוחש כדי ללבות את התשוקה.
והתריס הפתוח אל הלילה .מכה ברוח את צפירות התנועה ,דהרת מכוניות הכיבוי בתחתית
מנהאט .והדי דבריו בכנס ב"קולמביה" ,קולח אלגנטי בהרצאה על לידת התיאטרו הפלסטיני.
גיבוש זהות לאומית של אומה .הדיכוי שיצר אותה .הכיבוש ,מחנות הפליטי ,הגזענות הציונית,
והתקווה החדשה ע ילדי האבני של האינתיפדה .מצית את הקהל בסיפור הפאסיו הפלסטיני.
והידיעה שמשהו מוחלט נכתב בקוי הגופות על המיטה הלבנה .מעבר להשתיכויות לשבט,
לסיפור ,למשפחה .ידיו מניפות את הפישוק שלי ,רודות מקרבו נזילה מותכת שלא מפסיקה
לבעור .נכרכי וצונחי .ושוב גור( הצמרור את קצות הגפיי ,ר על העור .נמר דק ,נימול,
ממלא את הפה ,הקרביי ,נוגס נתחי יותר ויותר עמוק .והבהלה שמישהו יפתח את הדלת,
ואלומת האור תחשו( טאפט מצהיב ואותנו על המיטה )כל כ הרבה זמ שלא ידעתי פחד כזה(.
והשתיקה בזרות ששוב התייצבה בינינו .כל כ סימטרית ,למרות זרועו המונחת כבדה על מותני.
אני טומנת את הראש בגומחת הכת( שלו .והשורות של ְצווֶטאייֶבה" ,עכשיו אדע ,במקו בו
שולטת האהבה ,יקטו( המוות את פירותיו ,כגנ" .לוחשת אות ללא קול אלי ,אבא ,ע
מליחות הזיעה של סעיד על בקעי השפתיי.
מרחוק מגזרות האור של מגדלי מאנהט .שרשרות של נורות על אניות השעשוע,
על המזחי.
!Pentiti! No! Si. No

]עמ' [103"105

***

]בחזרה .באוטובוס האחרו[.
הנסיעות הלו ושוב .בטלטול שלא נפסק עשרה ימי .ורק הלחישה אלי ,אבא ,מחזיקה
אותי בימי הנקרעי בי הבני וגרציאלה ,אלא שחזר הבוקר ,והקולות מהבמה.
עוד שני נוסעי מלבדי והנהג .אור מנורת המושב רועד בלב קופסת הפלדה
הדוהרת.
הלילה הפרמיירה .למרות הדחיה .אחרי הביטול של הפאבליק תיאטר ברגע האחרו .ומאמ
המעבר ל"ויקטורי" ,האול העזוב ברחוב ה ."42הסערה בתקשורת נמשכת כבר שבוע .התקפות
על "סתימת הפיות" ,על "הצור לכבד את חופש ההבעה ,במיוחד על רקע פרי<ת הגייסות
האמריקאיי במדבר ערב".
האול גדוש .עירוב השפות של הקהל .הפני הלוהבות .השחקני בחדרי האיפור ,כשעברתי
בחט( לאחל לסעיד בהצלחה .נדחקת אליו בי כל שאר האורחי .חוזרת למושב בחשכה.
חשופה לטקסט הנלחש באוזניות בתרגו סימולטני ,ללא מחסו הערבית .מנסה לשכנע את
עצמי שאי מקו לבהלה ,שהרי אות דברי אמרנו לפני שני בתא הרדיקאלי בפריס .אבל
המועקה גוברת החל מהתמונות הראשונות .אימא כילדה על הבמה .מחטטת בארגז ,מוצאת
צרור קשור ובתוכו חרוזי זכוכית צבעוניי של וילו .היא מעבירה אות מוקסמת בי אצבעותיה,
ורצה כדי להראות לאמה מה שמצאה .פארידה ,בתפקיד הא ,חוטפת מידיה את החרוזי,
פורצת בזעקה" :הה ,ילדותי! הה ,נעורי!" באורות המתעמעמי מתכסה הבמה בהרות אור
צבעוניות ,המרצדות על גופה המקונ" ,וילו החרוזי שהיה תלוי בכניסת הבית שברמלה .האור
היה עובר מבעד לע הלימו בחצר ואז נשבר בחרוזי הזכוכית ,יוצר מערת קסמי .את כל
חלומותי חלמתי ש ".הקול שלה ניגר אל הקהל המרותק" ,כשההורי והאחי שלי היו יוצאי,
אני ,ילדה אשר שדיה רק החלו להנ ,הייתי מתעטפת בנקודות האור ורוקדת .את כל מה שאחיה.
כל המקומות ,כל האהבות ,כל החלומות המנֵצי כמו נקודות אור צבעוניות…" ריקודה של
פארידה נעצר בבת אחת .גופה נלכד באלומת אור לבנה .היא ואימא צוררות בבהלה חפצי,
ומצטרפות אל שיירת פליטי המתנהלת בחזיו צלליות בעומק הבמה ,הולכות ומשחירות .גופות
כפופי ע צרורות צועדי לקול התיפו( הגובר של איברהי ,היושב מוק( בסוללת הכלי.
מרעיד ריגשה חרישית הקרבה לאט ,במקצב הזור מזינוקי גבו ,עיניו העצומות ,כתפיו,
אצבעותיו הפורטות ,נקישות הרגליי .סחיטת אשכולות הפעמוני ,יד רכה ,קשה על פני עור
הטמבורי ,הצעקה הבוקעת מפניו המופשלי ,מסומאי ,מפלחת את הבמה ואת האול העוצר
את הנשימה.

ואולי כבר אז ,בשקט החצוב בחשכה ,הדהד קול ,אבא .או משהו אחר ,מגיח בצל חסר פני
עדיי .אופ( בגל צורב של כמיהה ,ומתרחק .ואז עולה אור צהוב על קיר שבור ,שלדי מכוניות,
קרעי בגדי מתיבשי על חבל במחנה פליטי .עלי מתגנב אל טבעות התיל בקדמת הבמה,
מספר לקהל" ,סבא שלי היה לוקח אותי עד לקצה המחנה ,מחזיק אותי ביד שלו הקשה מעבודה,
ואומר' :יא בני ,יא בני'" מתחיל כילד ,הופ לזק גרו'" ,אתה רואה אות ,יה בני ,את החיילי
שלה .ה גנבו לנו את הכל ואותנו סגרו בכלוב ,כמו תרנגולות .החיי שלי נשברו ביו אחד,
לנ= ָ5ה שלנו .הכל ה גנבו לנו .פרדסי ,עצי שקד ,זיתי.
כמו קש ,יא בני .אי גבול לאסוְ ,
ואנחנו פה כמו זבל .ובמקו הכפרי שלנו " הבתי שלה ,יא בני .בג'ודידה ,מרור ,מוצה,
צובא ,חרת ,דיר איוב ,סריס ,בית סורי ,בית מחסיר…' " 'סבא ,סבא' ,אמרתי לו' ,אני אנקו את
הנ= ָ5ה .אני אהיה חזק כמו אב ,ילד של אבני!' כ אמרתי לו .בהתחלה ,ע
הכאב של ,את ְ
החברי ,היינו מוציאי אוויר מהמכוניות של הקבלני היהודי ,שהיו באי עד לגדר לאסו(
את העובדי לבניי .עבדי פלסטיני שיוצאי בראש מורכ ,ע בושה ,לעבוד אצל היהוד .ג
אבא שלי ,ע העשרה ילדי ,אחי ואחיות שלי ,יוצא כל בוקר לעבוד אצל היהוד ,אכול
מבושה ,לא מרי אלי ת'עיניי .ואמא שלי ,העיניי שלה סכי ,מסתכלת מהדלת אי הוא יוצא
לבנות ליהוד בתי על האדמה של אבא שלה .במרור ,מוצה ,צובא ,דיר איוב ,בית סורי ,בית
מחסיר… "
ואז עמדת כבר ,נשע בבר מורמת על שלד משוריי ,במכנסי החאקי הקצרי והגרביי המשוכי עד
הברכיי של איש ההגנה ,שהוצאת במיוחד לטיול התנועה ,שהתנדבת ללוות" :כמה פעמי ניסינו לפרו
את המצור כדי להביא אספקה לירושלי .הכפרי כא היו עויני במיוחד ,מוחזקי על ידי גדודי הלגיו,
ומוסתי בידי המופתי של ירושלי .דיר איוב ,בב אל וואד ,בית סורי ,בית מחסיר… " עומד במלוא
אונ ,בצל עצי האקליפטוס ,והדקלי מעבר לשיחי הצבר .אהוב שהגנבתי ,מגמד את כרכורי החיזור של
בני השכבה ,באות חמישה ימי במשאית המכוסה ברזנט ,באפלולית הדחוסה בעיסה אנושית של זיעה
ומאמ ושירה צווחנית ,בריח נפיחות של שעועית ובשר מקופסאות השימורי ,וטע החלודה של המי
הפושרי במימיות ,ומדי פע אלומת אור ע פיסת נו( מסנוור מזנקת לאפלה .ועלבו הבדידות בלב
הביחד ,כשאנו שרי סביב המדורה ,בגעגועי ,שג ה לא היו שלנו:
פה אני עובר ניצב ליד האב
כביש אספלט שחור ,סלעי ורכסי
ערב אט יורד ,רוח י נושבת
אור כוכב ראשו מעבר בית"מחסיר
באב אל וואד
לנצח זכור נא את שמותינו…
"ההרי הדוממי הללו ,בי בית חורו ומודיעי ,עדי לתולדות ע עתיק" ,אתה מני( בתנועה רחבה את
פנקס הרשימות של ,שוקע אל תו אר ישראל משל ,שבה הילכת .ואני ,יונקת לתוכי את ריגשת,
לקול התיפו( המכוש( של איברהי ,נישאת בקול החגיגי ,העובר בי היבוסי ואברה ,ויהושע ומלכי
יהודה ,והפלישתי ועמי הי ,חילות סנחריב ,גלות בבל ,מולי על ההרי את המכבי ,את גייסות רומא.

כקוס אתה מקרב מהאופק את רב גמליאל ותלמידיו העושי דרכ מירושלי הנצורה ליבנה ,ומנגד
נודד ישו אל ֶא ָמא-ס ,וביזנטיו ,והכיבוש המוסלמי הגדול ,וצבאותיו של גוטפריד מ-5י ,.וסלח"א"די
המגרש את הצלבני ,עד בוא הטורקי ,והאנגלי…" מכסה את הקולות הבוקעי מהבמה ,כאילו שוב
הקשבתי ל בחו העפר הקלוי" ,כא ,בקרב על הדר לירושלי ,חירפו את נפש לוחמי הכיתה הנודדת
במאורעות תרפ"ט ,ואנשי ההגנה במאורעות תרצ"ו ,וחטיבת הראל בימי מערכת הקוממיות…" קול
שוט( אותי מעורבב בערבית ובאנגלית שבאזניות ,המילי ששני היו קבורות בתוכי ,מתחת לויכוחי
המרי שלנו ,והעזיבה ,והפעילות בתאי השמאל" ,בכוח של 'אי ברירה' עמד הישוב מול שבע מדינות
ערב ,מעטי מול רבי .עד שנפרצו שערי האר לקלוט את רבבות המעפילי ,את שארית הפליטה ,את
ההמוני השבי אל אר אבות ועל שפתיה תפילה לציו וירושלי…"

"בית ג'מל ,גרבית ,מחסיה ,בב אל וואד ,מרג' אל זערור ,בית מחסיר…" נעתי על מושבי,
בתיפו( המתחזק .עלי ,גמיש כחתול ,טיפס עכשיו על מוט ברזל ,וזרקור בודד עוקב אחריו.
מלמעלה ,מעל צללית מחנה הפליטי ,הוא אומר" ,אני לימדתי את החברי אי לבנות את
המחסו בכניסה למחנה ,אי לאסו( אבני ,מתי לזרוק .אנחנו מכא ,מכירי כל אב ,כל גבעה.
אני הוא ילד האבני בשביל הבושה של סבא שלי ,בשביל העיניי האדומות מבושה של האמא
שלי…"
ממשי מעל לתהו ,לקול לחישת הקהל המזדק( על מושביו .ואתה ,מואר לרגע בהבהוב
האש של הסיגריה על תלתלי הלבני ,מביט מרוכז לצידי ,כשלבמה יורדת בובת ענק ,ופנסי
אדומי בוקעי מחורי מסכת האימי שלה .שני שחקני תופסי את עלי ,מורידי שק על
ראשו ,חובטי בו ,עד שיורדי סורגי צל ,וגופו הכפות של עלי נגרר מאחורי השלט היורד
באנגלית וערבית" :מחנה המעצר אל"אנצר" .הנשי חוזרות לבמה ,צובאות על פתח המחנה,
מניפות שלטי" :חופש לגבורי!" לקול הקצב הגובר של איברהי בתיפו( המחושמל
והמהלומות ,עד שנחלשי פרפורי הגו( הכבול ,וגופו הכפות של עלי צונח כשק .מגרונות
במג5רי סביב האול .צללי המקוננות הולכי וגדלי ,מחשיכי
ֵ
הנשי פורצת יבבה ,נשברת
את הבמה ,לקול מחיאות הכפיי של הקהל .ואז תמונת הסיו .אור לב מתרומ על שורת
בובות הקש המכוסות בסדי בעומק הבמה .אימא סובבת לבדה בשמלה רחבה ,לבנה ,בסחרור
ממוש .במרו הבמה עלי הלבוש גלימת ענק לבנה ,מרח( ,מלאכי ,ולגופו שרשראות של
אבני .מקהלת נשי ובראשה פארידה פורצת בשיר הסיו" :יא שהיד! שהיד! ילד אבני
מתפוצ כמו אב… לוח קדוש על שחרור אל קודס וחר א שרי(… לוח קדוש על שחרור
פלשתי…" כל תופיו של איברהי רועדי ,ומהמגברי עולי קולות ההמו בככרות' ,אללה
הוא אכבר…'
עמדת לצידי כשהקהל ק על רגליו בתשואות .נדחק איתי ג אל אחורי הקלעי .הצחוקי,
בערבית המעורבת באנגלית .חגיגות האחווה ,עש האלכוהול .או אולי היתה זאת דודה רחל ,ע
הסיגריה בזוית הפה וידה תחובה בכיס מכנסי החאקי ,זקופה לידי בשביל המטפס לבית הקברות.

אולי בגללה החלטתי ,שהלילה אעז לבסו( לספר לסעיד על דויד .והוא ,בצעי( המשי הלב,
מוק( בהבזקי המצלמות ,מתחמק אחרי מסיבת הקוקטיל ,באמתלה של ראיו ע כתבת מדור
התיאטרו לעיתו של מחר .מתפזרי בחיבוקי אחרוני על מדרכת ברודוויי .סעיד נפרד ממני
בנשיקות נימוס על שתי לחיי ,ועוד זורק כפתיו לעברי" :אז מה? מחר תבואי אחרי החזרה
לקוויק"באר מול הויקטורי .תעדכני את הלהקה על הפרפורמנס…" הוא מתרחק בי פארידה ובי
כתבת התיאטרו בחליפת המשי המרהיבה .וכשסובבתי פע אחרונה את הראש ,ראיתי את
צעיפו מהבהב בפינה.
האוטובוס יורד מ תו האוטוסטרדה.
עצי שחורי בצידי המחל(.

]עמ' [106"111

***
ארבע בלילה .אחרי צפירת ההרגעה.
עד לפני רגע הבהבה הטלוויזיה .עכשיו המרקע אפל .לראשונה מאז צווחות
האזעקה שקרעו את הלילה.
הבני כבר במיטות .בסלו מלונת הניילו הפעורה של יונת .מלאה בגיבוב של
סדיני ובובות ובקבוק ע שאריות מי וחיתול רטוב .ובמיטה שלי המצעי
מעוכי במקו שדויד התכרבל ,דבוק אלי.
היו עבר בעצלתיי ,הבני עשו שעות ארוכות אצל אלגרה ,ואחר"כ עלו ע דני ועידו,
הבני של משפחת לוי ,להסתכל בטלוויזיה .ג המשרד נשאר סגור .אבל עדיי שו דבר לא
קרה .ג לא כשהשכבתי את הבני והלכתי בעצמי לישו.
בזמ האזעקה ישנתי .מהמיטה זינק יצור זר ,מבצע את הפעולות כמו מכונה .ר אל חדר
הבני ,תולש את דויד מהשמיכות ,צורח עליו "תחזיק אותי חזק" .פונה איתו אל המיטה של
יונת ומרי אותו ע השמיכה .דויד מתמוטט עלי מתו שינה .אולי חמש שניות כבר ,אולי עשר.
לוקח לסקאד שלושי וחמש שניות להגיע מעירק לכא .השרירי קשי מבהלה" .תחזיק אותי
חזק ,דויד" ,מתחננת .נגררי כ דר המסדרו לסלו .יונת מתעורר ,מתהפ בתו גוש
השמיכה ,כמעט נשמט .כבר עשרי שניות ,אולי עשרי וחמש .נשארו עוד מקסימו חמש
עשרה שניות .או עשר .דוחפת את הגו( האחוז תנומה של יונת אל תו כלוב הניילו .דוחסת
אחריו בכח ג את השמיכה .נחרדת מיד שיהיה לו ח מדי ,שאי לו די אוויר ע כל ה-%
בפני .עוד שמונה שניות .אולי שבע .השרירי רועדי .דויד מכוו על המיטה .מביט בי במבט
פעור .יושב מאוב למרות כל התירגולי שעשה בבית הספר ,רועד בכל הגו( .אני תופסת את
הפני שלו השקופות מבהלה ,מנסה שוב ושוב לדחוק אות אל תו סד הברזל והזכוכית .ורק
עיניו עוקבות אחרַי מאחורי הזגוגית המתכסה באד ,בריח גומי וחומצה .האצבעות כושלות
בהידוק הרצועות .מסתבכות בשערות שלי שנדחפות לפרצו( .ג השסתו .צרי לפתוח את
המסנ .לא להחנק .להדביק את הדלת .סלוטייפ .סמרטוט רטוב .עוד שלוש שניות ,אולי שתיי.
לא מסוגלת יותר לספור .עוד שתי שניות .עוד אחת ,אולי .השרירי מתפוצצי .היצור ע
חרטו הברזל משחיל יד אל תו שרוול הניילו שבדופ הבית .מניח אותה על הרגל של יונת.
ידו של דויד רטובה מזיעה .עוד שניה .עוד חצי שניה .עד הסו( .לא לנשו .בשרירי משותקי.
הלב מפסיק לפעו .רק גוש דומ ע חרטו מתנש .עד הסו( .הרגע האחרו .חולדת ברזל
מרימה אלי מבט כחול מבעד למס אדי ומחנק .גו( שהול ונמחק מאחורי הניילו ,מטושטש
כבר .ברגע האחרו .ביחד.
ודפיקות הלב שהתפרצו רק אז .אחרי עשרי וארבע ,עשרי ושש ,שלושי שניות מעבר
לטווח.

מתישהו ,בעיד יצורי הברזל ,עלו על המרקע הוראות מיגו בכמה שפות .נמחקות בגל זיעה
שפר מכל הנקבוביות .ורק צלצול הדממה מהרחוב החשו .כ ,כא שקט מוחלט .זה לא כא.
נפל ,אבל לא כא .לא כא .מס הזיעה מוחק את הראש המתולתל של יונת ,המוטל כמו פרח
נדיר בחממת הניילו .דויד זוחל אל תו הבט שלי .גולגולת הברזל שלו נעוצה בירכי .רק אז
הבחנתי כמה הוא רועד .חיבקתי את האברי הצנומי ,רואה מבעד לזכוכית המהבילה אי
הדמעות זולגות על פניו ,מעורבבות בנחילי זיעה.
אולי אחרי חצי שעה הודעה שטיל סקאד נפל בשטח מדינת ישראל .באיזור א' או ב' ,לא
בדיוק קלטתי .רק שזה לא כא .טיל כימי? לא קלטתי .רק שכא שוב דבר לא התפוצ .לא
ברחוב ולא מסביב .פה שקט ,בינתיי .אי שו גז .גופו של דויד הל ורפה .הוא נרד ,מקופל
בתוכי .יונת לא הגיב לטפיחה הנחלשת של שרוול הפלסטיק בגבו .שכב במבט פעור .בלי
למצמ.
ההודעה על הפוגה היתה אחרי שעה .חילצתי את דויד היש מרצועות הברדס .יש ,צנוח על
כתפי ,כשנשאתי אותו ,מניחה את גופו הרפוי במיטה ,מכסה סביב סביב .כאילו מעטפת הפו
והכותנה תישא אליו את האהבה והחמלה ללא סו( ,והבושה ,והאשמה .חוזרת אל יונת במלונה.
שותק .במבט חסר ההבעה .ג כשגררתי אותו ברגליו החוצה .רק כשעטפתי אותו בזרועותי,
השמיע לבסו( פעייה רכה .מנענעת אותו ,צמוד צמוד .לפצות אותו על משהו ללא שוב שקרה.
יושבת שעה ארוכה ליד המיטות בחדר האפלולי .מתכסה לבסו( ,במיטה שלי ,מעל הראש .מנסה
לחמ את הגו( המאוב.
האזעקה השניה היתה בשלוש וחצי .היצור פר שוב כמו מכונה .ע יונת ,ודויד הקורס עלי.
הפע יונת זחל על ארבע לממ"ט .בהכנעה" .כמו חיה מאולפת" .נשכב בגו( מרוק .לא מסתכל
על הבובות שפרשתי לו .מביט באותו מבט קפוא ,חסר הבעה .דויד בכה בלי קול .לא יכול
ללבוש את הברדס .נאבק בי ומנסה לעזור בבת אחת .ג יונת התחיל להיאבק ע הבית .קורע
את דלתות הניילו .אני נלחמת ע אצבעותיו הפורמות ,מבעד לשרוול הניילו ,נוהמת לעברו
הברות סתומות.
ִיצה .לא השיג קו .בתקשורת
אחרי שהחזרתי את הבני למיטות ,הגיע הצלצול מאלא .מוִינ ָ
הרוסית הודיעו על הסקאדי שנפלו על תל אביב" .תל אביב?" "כ ,כ אמרו" ,התאדה קולו.
אמרתי בתשישות שהבני כבר ישני ,שג אני הולכת לישו עכשיו.
אני מתכרבלת אל המקו שכייר גופו של דויד בכלי המיטה .מושכת אלי את השמיכה.
לוקחת איתי את הפנקס של ,אבא .עוד הבזק לספור הקרעי שלנו.
על המרקע ממשיכי צילומי הירי .צלב הכוונת מתביית על כת שחור ,נעצר ,ואז
הפירורי מתכסי עש.
עוד סדרת שקופיות ע אות הוראות מיגו .הורדתי לגמרי את הווליו .רק
השפתיי הנעות של הקריי.
עידכו לעיתונאי בוושינגטו.

אנשי רצי .לא ,לא כא .בערב הסעודית .כוונות מתביתות .פירורי שחורי.
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