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ליליפרטירתוכברת

הקר.עלחיתהחריה,צוקישלהקליטהרכזתפרקס,ורדית
להדמיינהאוליהזדהתה.לאואפילוליהודיעהבארבע.""מחר
דקרת.וסופרתהטלפון,מולסבלנותבחרסויושבתאותי
ספרתי,לאודקרתהיום,שערתכלהטלוויזיה,מלוישבתידווקא
הטלפןו,אתניצהחיברהשאליוהקירעלכיאותה,זיהיתיאבל
בשחרר,נכתברוויה''צוקיבערבוביה,שרומיםושמרתמספריםהיו

לעומתי.האותיותהזדקרולטלפוןוכשעניתי
קודםשנהחציאורכה.תקופהנמשךלביני,ורדיתביןבינינו,הקשר
נהרגה.ניצה

שדרות:שהואמהמכללבורחרציתיואניעלי,וסגרהלךהבית
הקברות,ביתשלהברושיםושורתאניסמחורשתהצפופה.מהקרבה
הוצדיקים.המתיםמאימת

שאגיע.מודיעהואניאותיממלאתמוזהרסקרנות
שםרוויה.צוקישלהפעולותהנפשותמעלהמסךיעלהאחותי,מחר,
נשמעככה-לגבעהמגבעההדהודהנגב.ברחביויהדהדקלוםילהט

לסיפור.נופךיוסיף-לי

אשתוכך-עישןובתאונתמתאליהוכשדדותיקנה.תמידאמא
ריאות,סרטןקיבלשבסופן-שלוהארוכותהעישןולשנותקראה
אונפטרזהאםבין .לעלומוהלךהוסיף:ואבאנפטר.אמהר:היא

נהרגה.היאהבעיה:אתלנרפתרהניצהלעלומו,הלךארהסתלק,
לרחםהקשההדרךאתשרדנושתינועדיין.שלי.התאומההיאניצה
זרערניםשלזוגותזוגותנוח:תיבתשלמהופךמצבמיןאמא.של

וסירבנואמאשלברחםהיטבהשתרשנואנחנוהחוצה.שנהדפו
אמאשלהספריםאבא.שלהתפילותלמרותמיננו,אתלהחליף
תיאוריותנפרשותשבהםבספרי-תאומיםהוחלפובפוריותשעסקו
בדיוק:הפוכותמסקנותהיותיאוריות,שלוכדרכןומשונות.שונות
ביניהם.מלחמהארהתאומיםביןמוחלטשלום
בסיפוקמחייכתחיתהאמאהכללים."כלאתשברתןאתן"אבל

ביח,דיצאתןששתיכןיודעתאניאבלעלי,צחק"הרופאומוסיפה:
ביד."יד

שניתנוהכינוייםשלחלקיתרשימהרבנו.לאומעולםהפניות,היינו
הענןוהמוח,הכוחוהשלומיאליות,הטכניקהוהחומר,הרוחלנו:

והמאייד.

אותהעשהסבאשלמהמחסןטרנזיסטור"טכנית",חיתהניצה
אחדאומללששכןפתוח,מנועמכסהמזה,פחותולאמאושרת,
היהלאכבר-וכשחזרלרדיאטררמיםלהביאוהלךפעם,השאיר

דריאטו:ר

בשיעוריםמהן.חלקהייתיאותי,סבבומיליםלקרוא.אהבתיאני
גםמפחד.כפרתהיושבתהייתימעבדה,מלאכה,קדרות,הטכניים,
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שהרסתילאחרחדלובהםלהשתתףאותילשלדהמוריםניסיונות
חרס.כליבדים,מכשירים,

עיניגבי,עלנשמטארוךשיערמראה,ענוגתאני:לדמיין:קל
ורגישות:ב'תבונהאוחזרתהארוכותאצבעותיואצבעותי,מעורפלות

מתרוצצתכשמסביבייער,שלבקרחתישובהאותילדמייןויפהקל
תאומתי.לה

מאחוריה,פיחענניכסוסות,ציפורניהקצרה,גרמית,ניצה,לשקר.וקל
שלה.הטרנטהאתמתקנת

 .והמחוספסתהענוגה .הוכוחניתהרוחניתלשקר.היהואפשרהלוואי
מודגש:פריזאיבמבטאז'קלין,דוהדדווקא.גזחשערינמוכה,אניאבל

ואנילחיים.עצמותלישאיןאומרשזהקצר,"יפהשלך"לעצמות
דווקאשלהןהבינוניותאבלקצרות,לאואצבעותיציפורניים,כסוסת
מלרכלנותציפורנייםעבדוה.בסרבלמלאך-וניצהאותן.מקצרת
דריאטור,הרחלומני:ומבטמתנופףשיערארוכות,אצבעותמחדדות

טיימינג.צרועתהורקרבורטו;רהר

קוראתצעיר,בחורשהייתיישובהרוצה:אניהאמתאתהאמת,את

דווקא.קרלהאס''מיכאלאת
לדברשהסכימההיחידהסיפורהיהחהקלוהאס,אתאהבהניצה
קראת,ספר.עלהרבהכךכללדברישמהמבינהלא"אניכי:עליו,

לטחון?"גםצריךאז

אתהרס"הואאיחה:התווכחתיגמו:ר"בסדרפסקה,"היה"קולהאס,"
שלו."המשפחהכל

פנטזנו"ביער",שם,עניין.וחתמהניצהאמרהמוחלט.""הצדק
 .מישראלמנותקתקטנה,אנרכית,כמדינהשדרותמהפכות.

קראהלאניצהבלימדוים,שנכללוספריםאלואירעדולקרלהאספרט
עליה.סגורהאותיותקריאה,ב mמלההיהלאעקרונית.ספרים,
שאצלי"כמורוסימבטאשלבחיקויאומרתחיתהטלוסטוי,""אלצך

קרבורטור."

כלאתשהכילישןברלזוארוןקטנה,ספרייהמיטות,הכילחדרנו
סטשונים,מסוגיםפטישיםמסמרים,ברגים,לו:הזדקקהשניצהמה

זיכרוןבישמעלותעבוהדשלמיליםשוודיים.מפתחותבוקסרה,
דהרי.

מתניעה.מגרזת,מזוודת,בפעלוה.תמידכירון.לכלנשאבהניצה
אתשיצרהזרהיאבעצם,לי.אומרתחיתהמפה,"לצאת"צריכים
רוויה.צוקיעםהקשר

הכנסת.בביתשחילקוהשבתמעלןולההקראתיבנגב,"חדש"יישוב
שאלהמקום?"עודלהקיםלמהשדרות.עםמסתדרים"בקרשי



בהתלהבות:הווסיפה

אליהם.""נתקשר
שיצמרר:משפטליהוסיפהאוףגרפלווגיה,לשחהאיתם,דיבהרניצה
יידעו."לאהםבמקומ,ךשלוחתאנידבר.אותואות"אני
לא.לפחדודקניצהידעההדנה

שהוא:סוגמכלפח;דטעמהאוהדיחהלאהיאלפח;דחשרלההיהלא
עצמו.מהפחדפחדמתאונות.מאנשים,פחדמיסטי,פחד

בנים."עשרשוהר"זאתילאבא:הוחמיאהסבתא.להקארה"שהד,"

בצהריים,שתיים~הרריה,צומתלגלון.בטילווניצהאניזוכרת:אניהנה
עצור.לאואישדעה,שמש
הלבהקת. mצניצהמרעב."היהבטחזהכאן,מתמישהופעםאי"אם

וניצהעצור,משאיתנהגמכוהר.מלהרט,הואווירעצמה,אתמאהד
וניצהעדני,""אנימוסד:הנדתבמיןאומד,הנהגחם.מהד,לעלות,-

מחייכת:

במוותמנידים,לאומניבצרחבחום.לאלפחותאזלמות,עלינגזר"אם
ונוסעים.עולויםלא."מחום

אתשקיפחהקיוויתילנוכשהדויעונהרגה.לאהיאבטרמפיםדוווקא
זה.לפחותהמוות,לפנילקחבטרמפ.חייה

בצוקיאותנומיקמההיאיפה-יפה.חלומנותגילתהניצהצוךד,כשהיה
גבעותמלוחלןווקערהשלוחןבנתהליקטן.מוסךלהופתחהרוויה,

לכתוב.כדישצדיךמהכלזהששםהמחשבהבהנתפסהות. mקי

רחשאותיהעידלכן,קררםדקהונסעה.למכוניתנכנסהניצהבנוקד
התלבשות.רגע,לשהשתהותהאדןו,פתיחתשלה:הנוקד
לשה,המקצורתבגרסה"ברקד,"עהד:שאנילהבחיןבליאמהד,ניצה
בערב."אחזורבירשולים.אנילדורית."תתקשריוגם:
בחזהר,ונסעה.התניעהשתיים-שתיים,במדרגות,דילגהכךאחד

אדונה,לחיצהתלחציאל"לעלוםהבלם.עלכרגיללחצהבידידות,
לאהבלמיםהפעם,הבוקסים."עלגומד"זהאומדת,חיתהתפמפמי,"

לה.נענו

עםבישורנהוגיםאינםשאנשיםליממחישהרוויהלצוקיהךרד
עזובותגבעותשלשוממיםמדחניםאבלהזדקרו,לאצוקיםמילים.

אתכלוי,אתפי,אתמילאצימאןוצוימאןו,האוטובוס.מחלןוהשתערו
צימאןו","צוקיבכלל.ציודילאדרכיםבאבקשנסתמושליהנקבוביות

יות:רטובנשמעהיהחשבתי,

יזהר.אתליהוציגהפרקםדוריתליחיכתהחצויבקרוןו
להשנותןבאפודמשובץשיעדבע,ךדשלשריםבתגבהוה,דורית:
רווקי.מארה

במצחי,ידיחוששונתעללשנייהמתעכבתנץ,עיניביתוקעתהיא
שם.ונעצרתהחשופותלכתפיגלושת

פרקי-ויבששויתגדלוהידהיד.אתלילחץלכןקררםפותח.יזהר
כדי-כאן"אנחנולמגע.שנשוריבשבעודמכוסיםאופיוקוויאישיות
הנאום.לושהתבלבלגילהוכנארהבחלןומביטהאוטריז."לתקעו

חתוכותנמוכות,גבעותובקצרתםנגליםמא;דושוממיםחלוות,בי mמ
החלןו.במסגרת

היארוויהצוקי-שיצאתילפניבמפההסתכלתי-ידיעתילמיטב
כלשהו.בקשראותהמקדםאומאייםלאיישובאוףבהדדר,נקדוה
לכוחלטבע,הציוויליזציהבין"טריז, .בזמןעצמואתתופסיזהר

במוחיטריזיםביןעיני,מלומוטטתמהחלןואחתגבעההטבע,"
קיומםסלעעלדוגלותחוקנו,בלחםקשורותאידיאלווגיותפוסעות

פרקם:דוריתשואלתמסייםכשהואהשעה.צואתפקדוה,יוםאת

לכאן?"לבואהחלטת"למה
כתבדורית,שמעלבתקנןוומתמקדתמהחלוןמבטיאתמחזיהראני

"שרימתמדויע:חברים"."אספתמתריע:סגלובטשרומודגשמעוגל
בשירותים"."סתימהש: mללחיילינו"."עוגותמבקש: .שמידות"

אוניבאידיאולוגיות,הםכנראה.לענייןלשאפלוטת,אניפה,""יפה
כשאניבראשהמיליםלימתגלגלות-ומסוכןפארינוףבנופים.עדיין

לחלןו.המבטאתמחזיהר
ושרימתשם.וניצהפהאנימחליטה.אניכאן.טובלייהיהטוב,

מהמחברתלחתוךאפשרהיד.כתבאתלעגלמלוי:קופצתמשימות
אגזורכאן.שצדיךמהזהמעוגלוכתבלה,ישמעוגלכתבניצה,של

ופרקיאידיאלווגיותאשנןאכפת.מהכתבות,אדביקבריסטלוים,
שלתמונהביעלוה .פתאוםבימכהשמחהאוחלוב.צאןאערהעלייה,
הללו.בגבעותמובילהשאניעדר
השבורההעץצרפתעלנשורותעודופיסותאצבעותיו,מפוקקיזהר
עודלשעץהועץ.הטפטלחודמבעדשמציצההחלויתלאדמהומשם
ומציצהאגב,בךדדכמודתייה?"לא"אתשאולת:דוריתשם.יצמח
כתפי.על

 .אומדתאנישלי,""ההודיםנעודות.כתפי
היאאני," ,הגדרותשונאתאנינכןו,לאתביני"שלאמתפצרת:דוורית
מוגד:ר"אדם"לאכבדות:ידנייםירכיה,עלהשחאולאתמותחת
המשפטזהאגלה: ,וביציםגבינותסלט-הערבת mבאדיותר,מאוחד
אישיותלהישמוגדרת.לאהיאהיום.אתומסיימתפותחתהיאשאיתר
היא .בגאוהומתלוננתהיאזה,אתלהאומדיםכלוםלהגדהר,קשה

עישונים,שלאדםלאהיאהיום.דקמדגישה,אךסיגריהממנימבקשת
במדבר.פהלאבטח
עכשיוכאילובחחק,וצה mבדקההמתחילהצלקתמחררר,אףלהיש

מה.אלא-צדותשפתייםקטןפההשמאלית,לחייהאתחצרה
אתהיטבהלוםהיהמטאטאביחד.טובהלוכותוקלישאהמטפוהר

מירכיה.מתבלבלמלבינה,בתמיסהחוטאוכאילוהלבנות,ידיה
אותה.שונאתחיתהשניצהכמההר,

בפרט,ונשיםבכללאנשיםשונאתהיא .מוגדרתאינהפרקםדורית

שבפרט.בפרט-בחודיהמיטבאתלגזלוכדיליישובשמגיעותונשים
כלום,בין mבכנתלית ,נמתחתחבריתאוויהרבמדוהד,יותר,ד mמא

להיפרד.קמהאני

שכחתישמהשאתומישהילה"נדויעהבא"שבבעואומדת:דורית
יצאה"הגרפלווגיהשנתמרד:משהולהמתיקכדיכאילומוסיפה,
מתפשרת,לאמפותח,טכני"חושבגאוהו:מדקלמתהויאחיובית."

צדק."שוחדתלובן,שחוד
רומנטיים.לאעקשניים,"אנשיםחרית.אומדתכאלו."צריכים"אנחנו

 ".כאןלבנותמההדנהעודיש

שדאויםמהאתמכסהחשרךעלי.אהובותהיותמידליליותנסיעות
סמיךענןזה,במקוםנחפזים.אנשיםממהדרת,מדרכותיום:באוד

לאוךד.איתינוסעיםמרצדיםאודותודקהכל,אתמכסהחשרךשל
הכל-בהןרכבות,אינסוףליליפוטיות,ליליות,כרכבותלינדמותמיד
 .הספדיםלשברכבותכמוקוהד.
קלוותשלמקהלהשומעת.לעתיםאחותי.אתדאוהאנילעתים
ובתוךמטורף,מכוניותשאןואובחחק,נופלמיםמפל :מסביבי

בדממהניצה.לשהצחוקאתשומעתאניהקלו,בתךודווקאהמקהלה,
 .הנשמהעלמעיקשקטדקדב:רשומעתאינידווקא

מאי-יוני
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שדרות:מצטיידתהנגב,שלוהאינסופייםהחולייםהמרחביםרקעעל
נחבאתעיירההנגב.שלהגדגידיהבוהקבליואפלולית.קטנה

וחשוכה.

עודפיסותאצבעות,יפוקקיזהרתשובה,אקבלמחרתייםמחד
תהנהן:דווריתבכלל."מזיקהלא"נחמדה,דעתו:יביעהוואינשרו
העקרונות,עםים,האידיאלעםקשהלהשיהיהלינאדהדק"כן.

השיתופיות."

מסוגלת.לאאנילאלהגידדורית.תבשר"התקבלת."
שולחן.לבנותלתקן,לגרז,לזווד,שיידרש.מהכלאתאעשה
רכבותבליולישון.עינייםלעצוםזהרצוהשאנימהכלעכשיו,אבל

ומדאותקלוותבליהעצומים.העפעפייםאתשמטרידותליליות
אותי,שיחבקושינהשלשעותמבקשת,אנילישוןמראש.שהוזמנו

 • .אינסוףעד

לאלשממהאמצאנה,לאשבמדברכנראהמבקשת.אניאחותיאת
פרושים,קרבייםבמכוניות,מלאהעירהעיד:שאןואלאלויהלכה.

שטויות.מקומה.אתמצאהשםאולי-שמנוניבשחורמזוודים
נקטפה-הלכה-לעולמה-הסתלקה-ניצהאומדת.שאנימהשטויות
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