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לחבקמהלךשיהיהשלו.הרגלאתקיבלתיפרידהמתנתבתור
הייתיבאמתכיהסכמתימידואניבהתחשבות.הציעהואבלילה,
כמההגיוני.בלתיהיהזהאיברים,עודממנולקבללחום.זקוקה
 .מביתךמגרשתשאתממילדרושאפשר
ומשדרגתכהיםבתלתליםמחוספסתרגילה.גבריתרגלהיתההרגל

 •לשעברגלןכדורבשרירי
יפותלהיותחולמותכשאתןבנים.זהשככהפעםליהסבירהוא

מורטותכשאתןכדורגל.שחקנילהיותחולמיםאנחנו ,יופיומלכות
עלעצמנואתקורעיםאנחנולדעת,עצמכןאתומרעיבותגבות

הבא,אוחנהאליבתוראותנויזההמאמןשאיזהבתקווההמגרש

עלאותנוויחתיםשלוהמפואריםלמשרדיםבלימוזינהאותנויסיע
אצלנוטפח,עודלחשוףמנסההייתי ,אצלנואבלשנים.לשבעחוזה

כשאתגםיפה.להיותהזההרצון ,ייגמרולאנגמרלאלעולםזה
בהיריוןגרמיםקילועשריםעולהכשאתגםיפה.מלהיותרחוקה
מדולדלוסנטרךשבעיםבתכשאתגםצבה.ואפךנפוחותופנייך

אזגםמכתשיים,קמטיםנפעריםעינייךוסביבתרנגולתצווארכמו

במייקהקמילהאתומסתירהוקרמיםסרומיםעורךעלמורחתאת
עלמת.כמת ,ראשךאתוזוקפתאפ

 .שתיקותיואתהערכתידווקאשתק.אז ,לומרמהידעלאהוא
הקשיבבאמתאםידעתילאשלעולםאףבעיניחכמותהיושתיקותיו

שהחלפנוהמיליםכלחשוב.זהמהובעצםמקשיבעצמועשהאולי
ומזמןשלנוהעבודהשבחדרוהטרפנטיןהמגעדבבקהתערבבובינינו

החוצה.מהחלוןלהםהתאדו
שסיפרומהסיפוריםלישאמרמדבריםמאודמעטרקזוכרתאניהיום

הרבה.ממניזכרלאהואגםלי.

בקיצורליקוראוהיהשליהחיבהשםאתגםשכחהואהסוףלקראת
היוםבסדרמשמעותחסרותבהיזכרויותיקרזמןלהשחיתחושש ,'א

מקם.שמו.אתזוכרתדווקאאנישלנו.הצפוף
מוללתיהשינהלפניבלילהלי.שהעניקלרגלבחיבהקראתימקסי,
לישון?באהאת ,מקסי ,"נובה,והפצרתישלהאחדמסולסלתלתל

לחכותבלימעייפות."מתהאניאבל ,איתןמהיודעתלאאני
כיסיתיבמיטה,אותההשכבתי ,בזרועותיאותההרמתילאישורה,

הקפואות.רגליכפותאתבהוחיממתיבשמיכהאותה

לאהואבהלטפלאיךהוראותליום.מיוםוהתייבשההלכהמקסי

אתלשמרניסיתיולשאול.אליולהתקשרהתביישתיואניליהשאיר
אותההכנסתיפרחים.בזרשמטפליםכפיבהוטיפלתיחיוניותה
זהסוכר.ופיזרתיאקונומיקהשפכתיולתוכהעמוקהמיםלגיגית
אבל ,ולנשורלהתקלףשהחלהעורשלההתייבשותאתהאטאמנם

לאחמורהחדשה,בעיהבפניאותיוהעמידלגמריאותהעצרלא
באמבטיהמקסיאתהיטבלשפשףנאלצתיערבכלהסרחון.-פחות
זההאקונומיקה.שלהלימוניתהחריפותאתממנהולהסירלנסות

ליהחליקההזמןוכליציבהלאמאודהיתהמקסיכיקשההיה
להימצאמוזרהרגישהודאיאותה.להאשיםאי-אפשראבלמהידיים.

וחצתהבזוגוקפצהבזוגהתהלכהשבהןשניםלאחרלבדאחתבבת
ברחוב.קקיגושימעלמושלםחמקניבתיאוםודילגהבזוגכבישים

סבוןעםטובטובאותהולצחצחבהלאחוזהצלחתיסוףכשסוףגם
כפולהריחניתעוצמהבעל

שניגבתיבשעהאותהצבטתיואניהריחעקבותאתלגמרימחהלאזה
קצתעםמהיהיה?"מה ,חושנילחותקרםעליהומרחתיאותה

בןעודעםחיהשאתתשכחיאללב.דלאאתמקסי?התחשבות,
קצת."אפילומשתדלת.אותךלראותרוצהאניאיתן.אדם
בובותלייצורמשותףביתיעסקהיהולמקםלישהסתלקלפני

לו.קראנוהבובות""ביתתיאטרון.

לשלםצריכיםהיינו .שלקחנוהמשכנתהאתלהחזירכדיאותוהקמנו
עםהמאה-עשריםשדירתבשבילשנהלשלושיםאלפיםארבעת
שלבסופותהפוךוהמזווההשירותחדרהדרומית,השמשמרפסת

 .שלנולהיותדבר
ניילוןגרבונילתוךמילויחומרתוחבהגוף.אתלהןמכיןהיהמקם

לחזה,זרועות ,לאגןגפייםבסבלנות.האיבריםאתותופרישנים

לגוףלשוותאיךידעבזה.מומחההיהבאמתהואלצוואר.ראש
ברכיים,פיקתעםילדיםשלוזקוףאמיתימראההנרפה, ,הספוגי

תפרתיולפנים.לראשאחראיתהייתיאניבגב.וקשתבולטתבטן
כתום.צמרמחוטג'ינג'יותושערותסולדיםואפיםאוזנייםלהן
כשהיהירוקים.אוחומיםכחולים,מכפתוריםעיצבתיהעינייםאת

אדומהומטפחתלבניםמצחייהכובעתפרתיטוב,רוחמצבלי
בצבעיםאותםציירתירב.זמןהקדשתיהפניםלתווילבנות.משובצת
קשתותבוהקות,בורדושפתיבלחיים.אדמדםסומקמיוחדים.עמידים

עםוחייכנייםסימטרייםתמידהיושיצרתיהפניםבהירות.גבות

הלחיים.לעצמותהלסתקושביןבשקעדביוקהצדדים,משניחןגומות

 .מזיעתנובזיעהאבלמצלענוצלעלאאותם.בראנובצלמנולא
באהבה.חייםהפחנובובהבכל

פניהןתוויאתשרטטתיבמיוחד.השתדלתיהבובותהבנותעם

והמרחקיםמהמידותלחרוגולאלפספסשלאובריכוזבעדינות
לאלשפתיים.האףוביןהעינייםביןלעיניים,המצחביןהמקובלים

מקרה,שבכלובצדק,ליהעירשמקםאףמתוסבכות.בובותרציתי

מרוצותיהיולאהןאזגםשיש,יפותהכיאותןתצייריאםגם

אזאבל ,מראןעםכנועהרוחבמורתישלימויםשבלאחר .מעצמן
 .מדימאוחריהיהכבר
זיכרוןתפארתעלויישענוומרופטותבלויותיהיוהןיאבד.חנן

הייתי.בובהכמויפה?הייתישפעםנכוןנחמה:להןשישמשהעבר
כולםהצרים?המותנייםואתלישהיההחלקהעוראתזוכרתאת

ולאמולישעבראחדהיהלאהראש.אתאחרימסובביםהיוברחוב
הראש.אתאחריסובב

ממוקדותהזמנותמעטקיבלנוזעיר.עסקהיההבובות""ביתבהתחלה
בובהלהכיןשבועותכמהלנוהיוהפקה.מחברותאומתיאטראות

הווי.לנווהיהביח.דשנינו ,כולנוכלאתבהוהשקענואחת

חייםיקרמושהבובותכדימרגיעהקלאסיתמוזיקהשומעיםהיינו
לבובהשהנהשאףלה,הוריםבחדוותומשתעשעיםרגועהבסביבה

דומהחןגומתהגדולולאחיה ,לךכמובדיוקאיקסרגליישהחדשה
לךשהיההדבשצבעבדיוקהואהקטנהשלהשיערוצבעלשלף.
ובת.אמאשאתןלפספסאי-אפשרקטנה.כשהיית

ותכונותחייםסיפורלהןבדינוחיבה,וכינויישמותלהןהענקנו
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1 
לידהכתםהירך'בפניםחןנקודותסימנים:בגופןושתלנואופי
נוכלבעתידבהןנתקלשאםכדימחוברתאוזןתנוךאולטבורסמוך
לאלעולםמהןשנפטרנושאחריאף .יצירתנופריאתבקלותלזהות

פעםמדיללכת.זמןלנוהיהלאהרילהצגותשוב.בהןנתקלנו
אתמגלמותהןאיךוהתעניינואחריםשלבתיווכםבשלומןדרשנו

הקהל.לבאתכבשוואםטובותשחקניותהןאםתפקידן.
בהןהשקענווחד-פעמי.מהירהיהגידולןברור.יתרוןבזההיה

לרטוןחוזרותהיולאהן .לדרכןאותןשילחנוואזמרוכזתהשקעה
ההיסטריהעםאתהחיים:אתלהןודפקנואותןשתסבכנובסלוננו

שבועיתשלוםמאיתנודורשותשלף.הפדנטיותעםואתהשלך
ותסביכיםילדףתמשקעיעלולהתגברלנסותכדילפסיכולוג

נורמלי.אדםכלכמולתפקדמהןשמונעיםפתוריםלאאדיפאליים

שעברהשנהשלהסתיושלקראתקרהוכךברביםהופץהטובשמנו
לקצבבשבועבובהשלמקצבלעבורצריכיםהיינובהזמנות.הוצפנו

מבדבובותלייצרלהפסיקאלאברירהלנוהיתהלאביום.בובהשל

כדורמנגרייה.גולמייםעץחלקיקנינומעץ.בובותלייצרולעבור
הגיעהכלזרועות.ומקלותירכייםמשולשיגלילי'צווארראש,
הרצויות,המידותלפיאותםלנסר .לחברצריכיםהיינוואנחנומפורק

פנים.תוויולציירתוספותלהדביקלזה,זהמפרקיםלהבריג

לאטלאטמקם.לביןביניההתדרדרותחלהתקופהבאותהבערך
חשבנושנינוהבובות.לייצורקשוריםשלאענייניםעללדברהפסקנו
יותרהעבודהאתנגמורדעת,הסחותללאבשתיקהנעבודשאם

קצתלצאתואולילהתפנותנוכלסוףסוףנוכלבערב,ואז'מהר
אווירולשאוףבחוץלטיילנסורת,שבביהאפוףהמחניקמהחדר

העבודהחדרלחלוןמבעדשנשקפההקטנההקוטג'יםשכונתרבחובות
שלנו.

ומקםבזמןשלנוהעבודהכלאתלסייםהצלחנולאמעולםאבל
והשופעת.הטובהפרנסתנוברכתעללהודותצריכיםשאנחנואמר

פירושוכסףיותרכסף.יותרפירושובובותיותראיתר.הסכמתי

פחותשניםעשרשנה,בעשריםהמשכנתהאתלגמורשיכולנו

עשרלנולחסוךהיהעתידהעבודהשלהמטורףהקצבמהמתוכנן.
היתהדקהכלחשובה.להיותהפכהדקהכלמהחיים.תמימותשנים

זמן.שלעתידיחיסכון
וציוויים.בדרישותבעיקרלזהזהפנינו .'אלילקרואהתחילמקם

יותרקצתשוב,תדביקהעינייםאתהכתפיים.אתקצתתשייפי

אתריסים,עםמהלזרוע.אותותחזקרופף.מאודפההמרפקחזק.
שולחןעלשמוטנרדםמאיתנוכשאחדריסים?לומציירתלא

תכופותפעמיםקרהוזהובאיומיםבצעקותאותוניערהשניהעבודה,

 .שלנושעותהשש-עשרהבןהעבודהביום
ל"מפעלהבובות"מ"ביתהעסקשלשמואתלשדרגהציעמקם

זמןבאותוכיציניאורציניהואאםהבנתילאהביתי".הבובות
ממשיכהוהייתיאותולהביןלטרוחלנסותאואותולהביןהפסקתי
שהואכפיבדיוקריכוזהאתלאבדהממאנתחתומהבארשתבעבודתי

לאעצמועשהוהואאיתרלהתייעץניסיתיכשאניבשלו'המשיך
מקדמותשלאשטויותעליקרותדקותלבזבזבתוקףסירבכישומע
מקום.לשוםאותנו

ועמדעץגזריבוהתעופפושתמידהעבודהמחדרכשיצאנובלילות
רק .לדברכוחלנוהיהלאכברזיעה,וחמיצותחריףדבקריחבו

לקראתומתוחיםתשושיםהזוגיתהמיטהעלונשכבנורצינולשתוק
שלבגופוזההתכרבלנועודבחורףלמחרת.שיבואעבודהיוםעוד
בקירותיוונאגרהביתחלונותדרךשהזדחלמהקורמתחממיםזה,
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הרגלייםכפותאתוהצמדתישלוהשחיביתבשקעהתחפרתיהעבים.
כפיתבתנוחתלעברימסתובבלפעמיםהיההואגם .לרגליושלי

החמימים.שדיאתוחופן

המרכזיהתיאטרון .יותרקשהלהיותהפכההעבודההאביבבתחילת
אצלנואותןלאחסןביקשאבלשלנוהבובותאתרצהעבדנו'שאיתר
מרוכזת.בקנייההבובותעשרותאתלקחתשיבואועדבדירה

הסבירו'הםשתיים,אואחתבובהלקחתנבואפעםשבכלטעםאין
ונאלצנוהעבודהבחדרמקוםיותרלנוהיהשלאאףהסכמנוואנחנו
בבית.החדריםבכלבובותלאחסן
עלבובות.היווהמזווה,המרפסתעםהמאה-עשריםבדירתחורבכל

המקלחת,מעלכברירםהתנור'בתוךהמקרר'מעלבסלון'הספה
במיטהלנובובותעשרותהשירותים.בחדרואפילוהספריםמדפיעל

רקבשני.אחדלגעתיותרהצלחנולאבינינו.והפרידושלנוהזוגית
כמכריםבזו'זורחוקותלעתיםלרפרףהצליחושלנוהרגלייםכפות

סואן.רחובעברימשניסמליתידבהנפתהמסתפקיםרחוקים
יכוללאכברשהואמכךהתעצבןקלסטרופוביקצתשהיהמקם

יבצבץבובהשלקפואחיוךשאיזהבליהזהבביתדברשוםלעשות
שתחלוף.זמניתבתקופהשמדוברואמרתיאותוהרגעתיבחשכה.לו

זהאוטוטוויתרוקן.יתפנהוהביתהבובותאתיאספוהםאוטוטו

 .הזוהתקופהמכלנצחקואנחנויקרה,
הבובותעלמראששילםהתיאטרון .מהרכךכלקרהלאזהאבל
הלקוחותהיוהםהתחשבות.ועודסבלנותעודמאיתנוביקשאבל

החג.אחריעדאצלנואותןלאחסןשנמשיךוהתחננושלנוהצודקים
וצבועתציפורנייםמשויפתשנשמעההמזכירההבטיחההחג,אחרי

הכל.ניקח-שיער
שבועותבתוךייבשוהםבאביב.כברוהופיעוהשנההקדימוהחמסינים

נשארושעודהיחידיםהחבריםלנוסיפרוכךבטבע,הפריחהאת
והצהיבו.קמלוהגידוליםמתו.והחרדליםהתלתניםהנוריות,לנו.

לבדוקהולךמידשהואואמרבטלפוןמקםהתפלאאומרים?אתםמה

להתקשרטרחועודחבריםמעטבאינטרנט.טבעתמונותולראות
אתלהרוסונמשיךלעצתםנשמעלאשאם-והזהירואותנווהוכיחו

הקטנוניותלאוזה .לנולומרמהיותרלהםאין-ידינובמוחיינו

מדברים.לאבכללכברהםזהעללא.בכלללא.מגרונם.שמדברת
ולאבשבתותאיתםטיילנולאתקופהשכברזהאתמזכיריםלאהם

עלהבן'שלמצווהולברביתלחנוכתלאירועים,איתםלבואטרחנו
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