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צחי מילמן

מגרש משחקים

בקומה  הענק  החלון  מול  עירום  עמדתי  בברלין.  במלון  הצהריים  אחר  משנת  התעוררתי  בשעה שש 
הארבע־עשרה ובהיתי החוצה. אמצע דצמבר, בארבע כבר החשיך. בשמים שהיו נקיים מעננים נתלו 
מחרוזות של כוכבים ומתחת נצנצו האורות הצבעוניים שעיטרו את מוצשטראסה לכבוד כריסמס. מכאן 

הכל נראה שקט ורגוע. 

הדלת נפתחה ויוהן נכנס לחדר לבוש מעיל עור וצעיף אפור סרוג ועבה. "אני שונא מלונות סטנדרטיים 
כאלה. כולם מסתכלים עליך בלובי כשאתה חוזר הרוס אחרי כמה ימים של בילוי, ואי־אפשר לעשן 

בחדרים המחורבנים כי החלונות לא נפתחים."

"קר?"
"שתי מעלות."

"וואו..."
"ואין כאן בכלל אווירה מתאימה לצאת למסיבה או לחזור. זה פשוט לא מתאים."

"זה היה הדיל הכי טוב, לא?" 
"טוב, לא נורא."

את יוהן הכרתי כמה שנים קודם לכן בברלין - "בית הזונות הכי גדול של אירופה" - כמו שהוא קרא 
לה )ברור שיש לברלין עוד מה להציע, אפילו מעבר למוזיאונים ולאנדרטאות לזכר השואה, אבל הדבר 
רזה, עם שיער  גבוה מאוד,  הכי החזק בעיר הזאת הוא שלאף אחד לא ממש אכפת ממך(. הוא היה 
בלונדיני חלק, ונראה כמו הארים בפרסומות של הרייך השלישי: "ביקשתי מהספר שיעשה לי תספורת 
קצוצה כמו של ההיטלר־יוגנד," אמר בחיוך מתוק וממזרי, "התיירים הישראלים מתים על זה." יוהן היה 
מורה הדרך שלי בברלין; הכיר כל פינה בעיר, את התרבות והארכיטקטורה, ההיסטוריה והחברה, אבל 
במיוחד את חיי הלילה, ולא את אלה הרגילים, אלא את הקצוות וקצת מעבר להם. "אני סוציולוג של 
המיניות. אוטודידקט. כשהייתי צעיר הרגשתי כל מיני דברים ולא היה עם מי לדבר או מי שילמד אותי. 
את כל מה שאני יודע למדתי כשאני מלקק על ארבע את המזרונים בחדרי החושך של המועדונים הכי 
סליזים בברלין, בקצב של הטכנו, ואחר כך בעוד מקומות בעולם. סקס זה הדבר הכי בסיסי וטהור, זה 
הטבע האמיתי שלנו. 'לך תעשה מה שבא לך' - רק לוקח זמן לגלות מה בדיוק בא לך אחרי שכל כך 

סירסו אותנו."

התקלחתי, התלבשתי חם וארגנתי את התיק כמו ילד לבית הספר: ארנק, טלפון, מכנסונים, קונדומים 
)כנראה הייתי אחד האחרונים בברלין שעוד השתמש בהם. מישהו כאן שאל אותי פעם "קונדום?! אתה 
בטוח שאתה הולך לעשות סקס??"(, סמים ובננה - למקרה שתהיה לי צניחת אנרגיה אחרי עשרים או 

שלושים שעות איפה שזה לא יהיה. 

יצאנו באחת־עשרה ורבע כדי להספיק להגיע למועדון לפני התור הגדול )זה כמו לצאת בשש בבוקר 
לעבודה כדי להימנע מהפקקים - מגיעים קצת יותר מוקדם, אבל מי רוצה להיתקע מחוץ למועדון בין 
שעה וחצי לשעתיים בקור מקפיא?(; רק שכשהגענו כבר היה תור שהשתרך מפתח הכניסה לאורך כמאה 

מטר ונעלם מעבר לפינה. יוהן אמר במבוכה: "אני לא מבין, בדרך כלל אין אנשים בזמן הזה -" 
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"באמת קר," אמרתי.
"זה מזג האוויר הסיבירי שמגיע אלינו מרוסיה."

"אבות אבותי הכירו את הקור הזה, רק בלי בגדים." 
מאות  ארבע  היה  שזה  רק  "כן.  שלו:  והחיוך  המיידית  התגובה  לבין  מה שאמרתי  בין  רווח  היה  לא 

קילומטר מפה."
לא משנה כמה פעמים בילית כאן, כשמתקרבים לשער עם הסלקטור, מתגנבת דריכות למערכת העצבים. 
הדופק המוגבר והפה המתייבש דורשים קצת יותר מאמץ כדי לחייך ולהמשיך בשיחה בנונשלנטיות. 

עברנו את השער, נכנסנו. 

במבואה מאחורי הדלת הטמפרטורה והתאורה היו חמות ונעימות יותר, וכאן, ליד המלתחה הענקית, 
אנחנו ושאר החדשים שהגיעו התקלפנו והחלפנו את שריון החורף הכהה במשהו יותר נוח. הצלבתי 
מבטים עם זוג בחורים שריריים בתלבושת אחידה של מכנסים צבאיים קצרים, רתמות עור על החזה, 
קעקועים שבטיים על היד והרגל, זיפים, תספורת קצוצה, ושער חזה גזום קלות, אישה מלאה בשמלה 
שחורה שקופה, סרט צמוד לצוואר, פירסינג ליד העין ובשפה, איפור עיניים כבד וקווצת שיער צבועה 
בוורוד, גבר מזדקן ענוד בקוק רינג בלבד. קהל מגוון מכל הגילים, המינים, הצבעים והגדלים, שכולם 

רוצים דבר אחד - לבטא את עצמם באופן חופשי ולהיות מוכרים כמו שהם. 

החללים,  מבוך  לתוך  לאט  וצעדתי  מספר,  עם  פתקית  במקומו  קיבלתי  לתיק,  הציוד  כל  את  הכנסתי 
במכנסונים כחולים ונעלי עור גבוהות, נושם ונותן לקצב ולאווירה להפשיר אצלי עוד שכבה, יותר עמוקה. 

לוקח לי זמן להגיע גם כשהגוף כבר נמצא. בשלב ראשון הגוף מתמלא אדרנלין מהנועזות ומהרצון 
להיראות ולהשתייך, למרות שכאן אף אחד לא לוטש עיניים ולא פולש אל תוך החלל שלך אם לא 
הזמנת אותו. אחר כך, לפעמים, מגיעה תחושת השחרור והיא קלה כמו נוצה. אני הופך להיות המוזיקה, 
הקצב, התחושות, וכל הקישוטים האופנתיים מפסיקים לשחק תפקיד או נעלמים. "הקצב של הטכנו 
נועד למחוק לך את המוח, להפיל את החומות מסביב ולשחרר אותך. ככה ברלין הפכה למעצמת טכנו 
אחרי שהחומה הופלה. צעירים משני חלקיו של עם שהופרד נפגשו בבניינים נטושים בשטח הביניים 
שלא היה שייך עדיין לאף אחד, ורקדו כדי להתחבר מחדש מעל פערי התרבות והזמן", יוהן מסביר. אני 

לא מת על טכנו, וזה הברלינאי אפל וכבד במיוחד, אבל עוד לא מצאתי מקום כזה עם מוזיקה אחרת.

התחממנו בחמשת חללי הריקוד, עלינו לבדוק את גלריות המנוחה והסקס, הקפנו את הבריכה המחוממת, 
יוהן  קנינו מים באחד הברים והלכנו לתדלק בשירותים - ״להתראות בצד השני" צחקנו והתחבקנו. 
לזלוג מעט  לה  ונותן  הבטן מהמשטור  את  הרחבה, משחרר  על  נשארתי  עוד  ואני  לעיסוקיו  המשיך 
החוצה ולהתמסר למוזיקה. בחור ובחורה, שניהם עם שיער ארוך וחצאיות, חייכו אלי והזמינו אותי 
בחור  ועוד  יוהן  עם  לרקוד  חזרתי  נפרדנו,  הזדיינו,  הגלריות.  לאחת  משם  המשכנו  ומתישהו  לרקוד 

שהכיר, שוב נפרדנו וחוזר חלילה.

בשבע בבוקר התיישבתי לנוח ליד הבריכה. אור היום שחדר מהגג השקוף ושטף את החלל הכניס לכאן 
את העולם שבחוץ, והיה אפשר לשמוע את הפטפוטים הרכים והצחקוקים של האנשים שישבו מסביב. 
מדי פעם קפץ מישהו למים והפריע את השקט. פסטורליה של מסיבת קוקטייל, רק סוריאליסטית, שכן 
כל מי שישב מסביב לבריכה או בתוכה היה עירום או לבוש בתלבושת שספק אם נראתה במסיבות 
קוקטייל, וברקע נשמעו הדהודי הבס מהאולם האפל והזכירו לכולם מאיפה הגיעו ולאן הם יחזרו עוד 
מעט. עצמתי את העיניים לרגע ופתאום הרגשתי נקישה על האף. יצור צעיר, שדון יער יפיפה בבגד ים 
כסוף ומבריק, גחן מולי והושיט לי סוכריה על מקל. "חילקו את זה פה. קח." לקחתי והוא נעלם בתוך 
הקהל שמסביב לבריכה ואז חזר והתיישב לידי. לא היה בו שום דבר פולשני או מעיק, אפילו לא מיני. 

השדון הזה היה קופצני ורצה לשחק. 
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"תבוא אלי הביתה?" הוא שאל, "אני גר לא רחוק."
"הייתי רוצה אבל אני לא יכול. אני פה עם חבר."

"תגיד לו שאתה הולך."

הלכנו לחפש את יוהן, יד אחת שלי ביד של השדון וביד השנייה סוכריה על מקל. הגלריה העליונה 
היתה חשוכה ורק מעט אור בקע דרך המעקה ומשך אחריו את הביט של המוזיקה מרחבת הריקודים 
מתחת. המון גברים נדחסו תחת התקרה הנמוכה, בשר נוגע בבשר, והמקום כולו נע והתפרש כמו אמבה 
שנמרחה על המזרונים והספסלים. הבחנתי על הפודיום המרכזי בזוג רגליים בגרביים לבנים גבוהים 
ובנעלי אדידס מוכרות ופילסתי דרך עד ליוהן. הראש שלו היה שקוע בין הרגליים של גבר שהתנשק 

עם גבר אחר. 

"אני הולך," צעקתי.
יוהן הרים את הראש, "כן? לאן?" 

הצבעתי על השדון. 

"אני עוד רוצה להישאר פה."
"בטוח?"

"נתראה אחר כך." 

היססתי. רציתי ללכת, אבל רציתי גם שיבקשו אותי להישאר.

הדירה של איגור, הונגרי שחי בברלין, היתה לבנה ורחבה שלא כמו דירות רגילות בעיר. חלונות ענקיים 
מכוסים בווילונות לבנים הכניסו אור רך של שמש בוקר נמוכה בחורף הברלינאי. בחללים הגבוהים, 
השדון נראה כמו ילד, זה שהוא לא נראה ממש שייך לכאן - בדיוק כפי שלא היה שייך למועדון האפל 
- אפשר לי להרגיש בנוח עם אי הנוחות שלי עצמי. לא היו הרבה דיבורים, אבל האנרגיה עלתה וירדה 

ועלתה ואני רכבתי עליה. 

ש'אם  יפה',  ש'לא  ש'אסור',  כל התפקידים  את  ילד שמוציא מהארון  כמו  מגרש המשחקים שלי.  זה 
תתנהג ככה אז לא יהיו לך חברים'. פעם אני שודד אכזר ופעם פרפר, ופעם אני מלך העולם, מונף על 
הכתפיים מעל כולם. ככה אני. שליט אכזר ואלים, ילד מפונק ששם את הראש על הכתף של אבא, 
יוגיסט שמוצא שקט בתוך השיגול־אסנה ועושה את עבודת הקודש לפתיחת הצ'אקרות, אני גבר וילד 
ואישה, המבוגר האחראי והפרזיט המרדן, משחק בריכוז רב עם עצמי או עם חברים בארגז החול, ואנחנו 
מתלטפים ומזדיינים וצוחקים ומסבירים בלי מילים - ככה אני אוהב וככה לא. נכון, מעטים הסקרנים 
שמעזים למתוח את הגבולות, ומוכנים להסתכן ולוותר על מתן שמות והגדרות ותפקידים, אבל לפעמים 
אני מגלה עוד לבורנטים שמוכנים להיות המעבדה, מפקירים את גופם ונפשם למדע הלא מדויק של 

ההוויה, ואנחנו משחקים בלי שאף אחד קורא לנו לגמור ולבוא לארוחת ערב.

השעה היתה חמש אחר הצהריים. "אחד החוקים החשובים של הבליינים המקצוענים," אמר יוהן, "הוא 
שתהיה לך תוכנית. אחרת אתה יכול ללכת לאיבוד במשך ימים ולגמור זרוק ברחוב איפשהו." אמרתי 

לעצמי שעד שש אהיה בחזרה במלון.

בזריזות אל המעליות, מנמיכים את המבט.  ועברנו  נכנסנו  ועישן.  ללובי  לי למטה מחוץ  חיכה  יוהן 
האנרגיה ירדה, ונשארה למטה. הגוף היה מותש. בחדר המרובע שלנו המיטות היו מסודרות, והאור 
המעומעם ממנורת השולחן האיר ג'ינס וסוודר על הכיסא. מבעד לווילונות ראיתי את אורות הכריסמס 

שנצנצו במוצשטראסה, למטה. במסעדות אנשים אכלו ארוחות ערב. 

"לך להתרחץ. זה עוזר להתחיל סדר יום חדש. ואז למיטה."

יותר. הקצב היה אחר  יוהן היו עכשיו מתונים  הלהט והנחישות שאפיינו בדרך כלל את הדיבור של 
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והמילים שנאמרו נשארו תלויות מעט באוויר לפני שקיבלו מענה. בלעתי חבילת סוכר מערכת הקפה 
כדי להקל על צניחת האנרגיה ולבשתי פיג'מה. 

"עשיתי עבודה מדהימה עם עצמי היום,״ אמרתי.

"אני קורא לזה 'לגלות' - כמו מגלה ארצות. זה יותר נעים לי מ'לעבוד'."
"איך היה לך?"

"היה מטורף" )שתיקה(. "היית כל הזמן איתו?"
"כן. היה כיף. הכל לבן. ונעים. וטיפלו בי." 

"נייס,״ אומר יוהן.
"מה זה 'נייס'?"

"אני שמח שנהנית."
"אתה מקנא?"

"אני אוהב את החושך, את האנרגיה הסליזית. בחושך עם השדים, יש משהו שמצליח להכניע אותי סוף 
סוף."

"אני אוהב לבן. נעים. אינטימיות. אני מצליח ככה להקשיב לעצמי."
"נייס. מה שעובד בשבילך."

"ניקח כדור שינה ונלך לישון?"
"הכנתי לך על השולחן ליד המיטה. אני כבר לקחתי."
"למה לא חיכית לי? אני לא רוצה להישאר ער לבד."

"אתה תירדם כשהראש עוד בדרך אל הכר. אני מכיר אותך."
"לילה טוב."                             .”להתראות בצד השני. לילה טוב."

טליה סוצקובר־שטדלר

מחר אהיה 

ַהּיֹום רֹאׁש חֶֹדׁש
ַהָּיֵרַח ֵאיֶנּנּו ְוָכְך ַּגם ֲאִני
                             

ְׁשֵטׁש  ּגּוִפי ִמַטּ
ל רּוי ַּבֵצּ ְמֻחְרָמׁש ְוָשׁ

לּו ַרק ָהָיה ַּתּמּוז ְלָעְבדֹו 
                             

ִמָּמָחר ַהָּכל ִיְתַּבֵהר 
                             

ְּבַהְדָרָגה


