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ואוננייותם

חדלה.הייתי :האחרוןכשברעשליהכלליתההרגשההייתהזאתו
יודעלאשאנידברים,מיניכלשלוהצטברותעייפות,ברדנכיט,
אבלחברים,באדשכנה,באהפעםומדיבבית,שכבתיאותם.להגדיר

אני .לעשןליאסדרשהיהבגללבדלים.שלערימהכמדהרגשתיאני
אדזמןשלמסגרתלאיזועלישעברמהכלאתלדחוסליקשה .ועישנתיחושב,

-, nרשותשקיבלתיכאילולי,מקשיביםשעכשיומרגישאניכימקדם.של
יודע.לאאני ?למהבמהירות.זהאתלעשרתחייבואניחיי,אתלסכםפעמית
הואשלי.אבאכל,קדרםלחשוב.זמןהרבהליהיההזההשבועבמשךאבל

בריבית.מלדדהלהגידלאכדיהשקעות,חברתשלד.הקטנהההשקעותוחברת
מחייךכשהואפעם,שמדילמרותלהגיד,חייבאניהגרן,אישהואקצוצה.לא
אז .הזההחיוךאתשיורידעליו,לצעוקליבאאליו,שבאיםהמסכניםאחדאל

שאנילמרותשם,ואעבודהעסקאתאקחשאנירוצההואהוא.כל,קדרם
מהברהב.כמדיפים,חייםליתןספרים,ליתןמספרים.רואהכשאנימתבלבל

 .אלמדאנימאמריקהאחזורשאניאחרי .אלמדאוליאניאבל .ולמספריםלי
בעדנהשמקבליםההנחהאתלהפסידלאכדי .לכןקדרםאולי .אסעבמארס
אחזורוכשאניחבר.עםבמכונית,לחדףמחדףטיוללעשרתרוצהאניהמתה.

למרותשלי.הבגרותאתלהשליםאצטרךאניכלקודםללמוד.אתחילאני
לאאניאיתר,עובדאניאותיהצילשהואבגללשלי.אבאעםעובדאנישעכשיו

שללמכינהאגשואחר-כךללמוד,אצטרךואניבמתמטיקהטובהייתי
עםוהבעיה .שנדןאנילפעמים .עדרך-דיןלהיותאלמדאולי .האוניברסיטה

מהצבאשהשתחררתיאחריכיאותי,הצילשהואזהבגללרקלאהיאשליאבא
הכלכאשרשליהמיליוןאלבדרךהייתיאלקטרוניים,למכשיריםעסקפתחתי

הואאזסוהר.רביתושוטריםנרשיםאחרי.חיפשווכולםלפתע,התמוטט,
דבר,שדםליאמרלאשהואלמרותכרדד,היהרזהשליהצרדתמכלאותיחילץ

והואשלדלעסקלהיכנסבכללרוצהלאאני ?טובמה .טובהלדחייבאניכי
שאניליאומרוהואהקאריביים.לאייםלנסוערוצההוא .לפנסיהלצאתרוצה
שדםבזהאיןובאמתשואל,הואבזהרעמהשלד.מהעסקבסוף,מארד,אהבה

 .לעשרתליישמהובאמתשואל,הואמזה,חרץלעשרתלךישמהרע.
מהזריקותנגמלתילאערדלעשרת.לישישמהזהשלי.הראשאתלארגןלייש

שאומרים.כפיבאפסו,שליהראשאתלשיםכנראה,מוכן,לאערדאנישלי,
ליישבאמת.מדשךשליהראשלאןיודעלאבאמתואניימינה.לךשמאלה,לך

וכשאניבתל-אביב.בית-תהליהיהכאשרפגשתישארתםמהשמאל,חברים
מהצבא.שליהחבריםשני,ומצדשלהם.הרעדתאתלקבלנוטהמארדאניאתם
כמעט .ימיתדגםכאלה.ודבריםטוב,ערניזהמתערניערבים.נגדמארדהם

שאנימשדםהלכתי,כמעטהלכתי,ואניאתם,יחדלשםללכתאותישינבעו
ומהמחבליםמהממשלהנילנדל-ראשהרבהכל-כךאיןדשםהדרום,אתאוהב
ערדמהלפעמים,קשיםלכל-כךהחייםאתשעדשההזההרעשומכלבצפרן

לישהידמהחוברתלצאתכדיארתהלמכורצריךהייתימכדנית.ליאיןשעכשיו
הייתידגםטלוויזיות.בעיקרשלי,האלקטרונייםהמכשיריםשלהעסקנגלל
והצרה,עצמי,עםלעשרתמהיודעלאשאניאומרתזאתלינטי.· 1אשלסדכן
אניאבלעדיין,אצלימאורגןלאשמשהדיודעשאניבזההיאהצרה,לאאולי
כותבאניולפעמיםוארבעעשריםבןאניבינתיים .זהאתלארגןאיךיודעלא

נסעה,וכשהיאארתה,אהבתישנדע .ברהב .כשבדיתהתאהבתיהנה,שירים.

כךואחרבכיתי"דאדתך",דאניכספימתישלהשירהיהבדאריובדיוקבכיתי.
עלי.אלאעליה,לאבעצםשיר.עליהכתבתי

 .כוחליהיהלאשכנרמשדםקצת,התחליתידגםחדלההייתיגםלמעשה,
אתהרגשתיאחרת.בחדרהעםיוצאהייתילילהרכלנאה,בחדרשאניאומרים
שאנינגללקטן,בשינויאתמול,שאמרתיכמדדבריםאומרתקליט.כמדעצמי
.והידזהככה .התורניתהבחורהשללרמהשליהרמהאתלהתאיםצריךהייתי

האהבה :לישהידגדולותהכיאהבותשתישלי,בחייםאהבותשתילי
אצלההיהוהכלארתהפגשתיכשאניבתולההייתהמירי,שלי,הראשונה

אניכאילוהתנהגהאבלמרנניםנהרנהעליעלתההיא .אתיהראשונהנפעם

~ו

להפסיקרציתיאתהטובלישהיהנערךשנהאחריהכול.והיודעהמביןהגבר
אותישאלההיאלהפסיק.רצתהלאהיאהצידה.מדייותרהלכוהמבטיםקצת.
-לאנכללאנינכדן,היהלארזהלהפסיק,רוצהשאניארתהלאהובהפסקתיאם

ובחתונה .ארתהלאהובהפסקתילאאניעכשיועדארתה,לאהובהפסקתי
שלי,חבריםמשםלאסוףצריךהייתיכישלה,לחתונההגעתיבמקרהשלה,
אנישאםחשבתיהפנים.עללהשהיההחיוךלהנמחקאותי,ראתההיאכאשר
הברבריםכלואתנעלך,הזה,הזראתתעזביאתי,נראינרמזלהאגיד

באוויר,הכלהאתוהרימוהחתונהבסוףהיהזהכיבאוויר,ארתךשזורקים
אולי .אליותבראהכולאתתעזובהיאנרמזמשהדלהאגידאנישאםחשבתי

חיתהאםיודעלאאניאבלנאה,חיתהשהיאמאמיןאנישליה~גדנגללרק
בדאילהאמרתימכדנית,ליחיתהכשעדייןאחת,שפעםזוכראנידאזנאה.
לאכנראנידמה,אותי,לאהובהפסקתזהמהשנפסיק,למהאמרהוהיאנפסיק

יצאההיא .הפסקהקצתצריךשאניבגללזהאמרתי,לא,לא, .ארתךקת p,gמ
מהמכוניתיצאהכאשראמרההיאככהלטובה,ארתךאזכוראניהמכונית.את

בסךהייתיאזכינעצם,שלי,הילדותיתהגאווהשלי.הגנריתוהגאווהשלי.
שזהלמרותאחריה,ולרדוףמהמכוניתלצאתלינתנהלארחצי,עשריםבןהכל
ידעתילעשרת.חייבהייתישאניהדברהיהשזהלמרותלעשרת,שרציתימה
פריחהעםשרכבכשאניעכשיובמיוחדזהאתיודעואנירגענאותרגםזהאת

מהמביןאניעכשיואותן,לראותמסרגללאאניונבוקרשם,פריחהרעםפה
ואיזוחדכמהאיזואוצר,איזההאלה,השטותייםהריגושיםכלבשבילעזבתי
רזהקצת,להשתוללרצההגנרישהיצרנגללעזבתי,אנינכללטונהבחדרה

שיצא.מה

הבחורהחיתההיא .מירישלההפךבדיוקשחיתהריקי,אתפגשתיואחר-כך
שהיינואחריאתה,גמרתיחודשייםולפנישלי.בחייםפגשתישאנייפההכי
שלאקטנים,בדבריםהתחילזה .גמרנולמהיודעלאאני .רחצישנהיחד

הפיצוץנפניעומדאתהופתאוםהיד,שהםנכללזוכריםשלאאותם,זוכרים
ארתהרואההייתיואנימדליגרההיאדבר.שדםלעשרתאי-אפשרוכנר .הגדול

מהבילויים,חוזריםשהידאחרישלה,החברעםבמכוניתיושנתלילהכל
חשקלידכאאלי,קשרשדםבליואוליאותי,להרגיזכדיאתרומתנשקתיושבת
הייתיאניגםהריזה,אתלעשרתלילמהאבל .שניהםאתולחנוקלמטהלרדת
אבלקינאה,היאואוליראתה,ריקידגםאחרתבחדרהעםלילהכלהביתהחוזר
שנדע,לפניהתחתנההיאנכלל,לדברפהישמהקינאה,עללדברפהישמה

להזמיןפוחדתשהיאאמרהשהיאושמעתידברשדםלעשרתיכולתילאואני
אותי.העליבממשזההחתונה.אתאהרוסלאשאניכדישלה,לחתונהאותי
כזהשאניחושבתהיאעכשיופתאוםדמהזמן,הרבהכל-כךביחדהיינוהרי
אתאשבורשאנישאמרה,כפיל~לים. nושדברחתרנותהורסמיפלצתי.יצור

והואתזמורת,באיזוחלילעלמנגןשלה,הנעלכלומרשלה,החברכיהחליל,
ואשבוראגשאנימידאברא,שאנישאיךבטרחהחיתהוהיאבחתונה,גםניגן

לזכוררוציםשאנחנואדהבנה,מארדמעטשישמוכיחרקזהשלד.החלילאת
רוצהחיתההיאאםכידבר,שדםלזכוררוציםלאאנחנונעצם, .מארדמעט

לחשובזכרתלהחיתהלאפניםבשדםנשבע,אניואדפן,פניםנשרםלזכור,
החליל.אתאשבוראנילחתונהאבראאנישאם
חיי.שלהגדולותהאהבותדשתישלדוהעסקשליאנאכלומראחד.מצדזהכל

שתיאתכיהדבר.אותריהיהלאזהאבללי,יהיראוליערד,לייהירלאשכמדתן
חכמההאחתנשים,שתישללצידןוהתבגרתיגידלתיאניהאלההאהבות
מאבאיותר .בחייםאחרדברמכליותרעלישהשפיעוהנשיםשתייפה,והאחת

במדינהשהולךמהעללחשובעצמיאתמאלץאנישני,ומצדנטרח.זהשלי.
ככה,מרגישאניאםגםהרוחות,לכלילךשהבללהגידמסרגללאואניהזאת
שכניאומראני ?נעצםאומראנימהלעזאזל,ילךשהבלאגידאנישאם

לימיתובקשרלעזאזל.ילךזהשכל-שאנישלי,שהחבריםשלי,המשפחה
אבלהחדקשלטוןלארזהבסדרלאשזהיודעאניאחדמצדחצויה.דעהלייש

דגםשלד.חזקיםהכיהתומכיםעםראשללכתיכולשלאבגין.אתלהביןצריך
היההמערךהריכימשם,אותםלגרשמצליחהחיתהלאהמערךשלממשלה

יותרתהיהימיתלנצח,בראושלכם,החייםלכללרדוםבוארלאנשיםשאמרזה
יותרהיהלאשזהלמרותבאשדוד,כשעתרשהאמינוואנשיםמאשדוד.גדולה
גםחשבוככהמזה.שיצאמהוהנההלכו,החדלות,באמצעחדראיזהמסתם
בהתחלהשנראיםדבריםנתרךלחידתהתרגלנואנחנובארץדפהלימית.בקשר
בגללאדשלנדהעקשנותבגללשאיכשהו,מתברראזאבלאפשרייםבלתי

היינואנחנוואיך .מעמדמחזיקהחלוםשהוא,כפיהואשלנדהבטחדנישהמצב
בריביתעוסקיםהידכולם ?שמסביבערבמרינדתכלעםשלדםהיהאםנראים

הערביםאתלהאשיםאפשרעכשיולהאשים.מיאתבכללהיהולאקצוצה,
אתלהאשיםאפשרדברבכלעשוקה,בילדותאדבאהבהבאכזבה .דברבכל

גדולרעשהיהשסביבוציטניק.באריאתאישיבאופןהכרתיואניהערבים.
בניתאותרהחזיקוכיכתבוליטני.במבצעשבדייםשנישהרגאחריבעתדנים

גמור.בסדרהיההואבעצםרכיהנוחליםלכלבניגודרוחלחדליחדלים
עלחדלהבחדרהוא .גמורבסדרהיאהזאתשהמדינהכמדגמורבסדרהיההוא

הראשעלשחדרהבאכזריותדורךשהואאיךאותרראיתיאחתפעםהראש.כל
שהואסיפורוהיה .צבשלראשעלככהדורךמיחזק-חזק.שמצאנו.צבשל
מסביב,שהידהחייליםכלאתלשםוהזעיקהמלח,יםלתוךנותניםכדוריםירה
בשקט,דקרתחמשלשבתמסרגלהיהלאוהואמחבלים.אלהשאוליחשבוכי

העליוןהמפקדלהיותרצההוארוצה,שהואמהאתלעשרתצריכיםהידכולם
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להרוגשיוכלוכדיערביםלהםומספקרוביםלכולםנותןהיהואזהמדינה,של
אביועםמדברתלאשלואמאשלו.הביתבגלל ?למהזהוכלהערבים.את

למדובאריעיני.במוראיתיאניזהאת .שנהעשרהחמשמזהימניהקיצוני
בישיבהשלוהמוריםשלהדעותאתקיבלהואלגמרי.קיצוניונעשהבישיבה

טובביןלהבחיןמסוגללאבכללהוא .עצמומשלדעתשוםגיבשלאהואאבל
בביקורכאןהיהוכאשרלאמריקהחזרהואועכשיואותי,שואלאתהאםורע,
אחתואףזונותהבחורותשכלליאמראחר-כך .השתנהשהואלינשבעהוא
הבחורותשכללומרמסוגלהואאםהשתנההואאיך .אותולהביןמצליחהלא

תת-מקלעלקחתשצריךאמרהוא .כאןהיהכשהואאתומקרהליוהיהזונות.
איךיודעלאאניזהבגלל .המתקרביםבערביםולירותלהר-הביתולעלות

שקשההיאהצרה .טוביםבחוריםכולם .לשמאלאולימיןעצמי'אתלכוון
משתנה.לאדברשוםשמחליטיםאחריוגםלהחליט,נורא

פעמייםאופעםשםאתהשכבתי .להקוראיםשולהברהב,אחתבחורהפגשתי
לשכב,נוסחיחסיםאתהליבאלאאחר-כךאבלבתל-אביב,אחתפעםוגם
ואומרתכאן,היהכשבארימטלפנת,היאאחדויוםהראש.בשביליותרחיא

שוםאתהדיברלאובאריזוגות.כמוארבעתנוונצאשלהחברהלותכירשהיא
צריךהייתיואנילי,אמרהואככהשלו,בראשחיתהלאהערב.כלבמשךמלה

בתבחורההשכיח,זיווית,אתוגםשולהאתהבחורות,שתיאתלשעשע
מאמץ'ושוםדיבורשוםעשהשלאלמרותובארי,לt;כפרות.מורהושש,עשרים
אורגיהשלאווירה'וחיתהשלילדירההלכנו .לדירהנלךבואוהערב,בסוףאמר

והלכנואורגיותאוהבתלאשהיא~מרהשולה .עישנו iקצתשתינובאוויר,
אומרתהיאאיךשמעתיהזמןוכלהשנילחדרהלכווזיוויתבארי .שלילחדר

הרבהבלישולהאתדפקתיבינתייםרוצה.לאאניזה,אתאוהבתלאאנילו
להתקלחהלכתיאחר-כך .נעלבהשהיאמזהנעלבתיאנינעלבה.והיאחשק
גוףאיזהליאמרהזיווית,הבחורה' .סיגריהלושאתןליואמרליקראובארי
אחר-כך .הביןשהואועדמהחדרשייצאלבאריסימנתיהלאה.וכךלךישיפה

בחורבדרך-כללשאנילמרותהאלימות,כלאתביעוררהזיוויתאלים.נעשיתי
אותהלהשפילליובאלגמורבליאותהזיינתישעותוחצישלושרומנטי.
עכשיוהמורהלהאמרתיואחר-כךהמורה,הרגלייםאתפתחילהואמרתי
תקדמניכיאניומהאנימילידיקלמהוהיאהמורה,ביאליק,שלשירלידקלמי

שלשירלהואמרתילהסטרתיואנילחיי?תחונןכיכנףרכתורוחזהב/קרן
אבלליואמרהבכתהוהיאלה,אמרתיככהזונה,בתביאליק,שלשירביאליק,

ביאליק.שלביאליק,שלשירזה
רהיטים,למכירתעסקשלי,חברעםעסקאזפתחתיואניהימיםחלפווככה
שוב,התפתיתי,כמעטואנינחבאלרבאצטרףשאניאותילשכנערצהובארי
אניאבלאתו'לשוחחואפשרנחמדאדםהואאחדכלאישישבאופןבגלל
לאאני .אותםביצעואפילואוליושהםתיכננו,שהםמעשיםמינימכלסלדתי

עודנפגשתילאלאמריקה,חזרשבאריאחרישמידמשוםזהאתלדעתיכול
שלפניהימיםההם,הימיםשלרהבחיתהלאכברזאתלרהב.נסעתיאלאאתם,
 .יחדוירדנומיריאתהיכרתיוכברבצבאהייתיכאשראפילואושלי,הגיוס
כשבדית,שםוהתאהבתילעבר,הכיסופיםבגללירדתילבד,ירדתיהפעם
וכךבישראל,הישארי~ול~לכאמור,שיר,כתבתיואנישמה,היהאולאל
אניעכשיוכידולר,אלפיםחמשתלייש :המצבאתלההסברתיואניהלאה.
בגללשקעתישבתוכומהבוץגםאותיהוציאוהואשליאבאעםעובד

 ,ואניכיסויבליצ'קיםנתנואותי,רימוהאלההמנווליםהיהודיםהרהיטים,
אלפיםחמשתובאותם .קורכןנפלתיבעסקים,קשוחשאניחשבתישאניכמה
מייחסאניכילחוףמחוףטיולולעשותלאמריקהאתהלנסועחשבתידולר

אבל .גורליאתאקבעשאניחושבאניהזהבטיולהזה'לטיולרבהחשיבות
שאלתיאז .כשבדיהבעללהישיכולה,לאהיאאופןשבשוםליאמרההיא

לאאניאיך,אומרתזאתמהאמרהוהיאככהאתיבובגדההיאאיךאותה
 .סימניםמשאירלאמיןדבר,שוםלואספר
ושמעתיחולה,הייתי .האחרוןבשבועשליהכלליתההרגשהחיתהוזאת
וקראתישמעתישליבחייםהראשונהבפעםלי.איכפתהיהלאאבלדאריו

אניבכלל,אישית.כפגיעההתקבללאוזהכאןשמתרחשמהעלבעתונים
חברבמלחמהרואהשאתהאחריאםמענייןערבים.עלחושבפחותעכשיו
לכן'קודםמאשריותרערביםאזלשנואמתחילאתהאםלידך'מתשנופלשלך

שלוהאויבעלחושבלאאחדאףהריכימופשט,אוייבבגדרהיוהםכאשר
זהושאולילמרותוירושלים,תל-אביבבמיסעדותשעובדיםהערביםבדמות
 .וחשבתיחשבתי .תל-אביבצפוןשלמהמסעדותכאלהערביםהאויב,בריק
יהיהובינתייםרוצה.לאשאנילמרותחייב,אנישליאבאשללמשרדלחזור

כמואהיהואנישפלות,ממחלותופחדדבר,אותופעםועודללילה,זיון
ואחר-אחת,לאשהקשורתמידהייתיאני .כזהשלבישגברלכלאוליתקליט.

האלה,הזיוניםבכלעצמיאתמאבדשאנימרגישואניהשכיח,לאשהכך
החוצה,הראשונהבפעםהיוםיצאתיוארבע.עשריםבןואניעצמי.אתמכרסם

שלאוהדבמוח,הרוסגמור,שיכורשיכור,איזהובאביםכיסאעלישבתי
לדירהחזרתיואחר-כךבלו.מאמיהרבלו,מאמיהרהזמןכלשרוהואהכוח
לאיזועלישעברמהכלאתלדחוסחייבשאנימשונההרגשהליוחיתה

גםבדליםוהיובדליםמלאותשהיושבחדרהמאפרותאתראיתיואזמסגרת,
מוטיששמוהזההעסקכלעלחשבתישאנימהוזההמקומותובכלבכוסות
 • .וסומן

הישראליתוו)"החוויה(מתוך
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