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1 
שק•פחונימכךשחשתיהמרירותאףעליחף.הלכתיחיישלהראשונותהשניםבעשר

בראונירםשהרגשתיהייסוריםואללה, ,לעצמילהשיגןהעזרצוניאףועל ,מנעליים

השניםעשרבכלשידעתיהייסוריםכלעלעלולכפרהמרוקאיהנעלייםמוכרשל

יחף!הלכתישבהן

2 

ברגלייםמההליכהלישנגרמההאסוןתחושת :נכוןלאיונןשמאולהסבירלמהרעליי

שטחיתתחושההייתהלאהמרוקאישללבואושקדמושניםאותןכלבמשךיחפות

מתאמץ,שאניככלדבר,שללאמיתר .לציוןהראוייםדכדוךאוסבלללאוחולפת,
ילדישלמבטיהםעליישהנחיתוהנזקמידתאתבפשטותלתאראוכללאלעולם

נקושיאשרהצעירותהבנותמבטיואפילווהנשים,הגבריםמבטיגםרכןהשכונה
הביצה!מקליפתבקעו

לבי,אתהבעירודמי,אתוצרבוובעצמותייבבשרידקרוהלוהטיםהמבטים

נשיאורגלייכפרתתחתשיקדרוהעפרהלוהטהחולמאשריותרורוחינשמתי
שהליכתיבדעההיהאשרלחשבוןהמורהדבריאתאשכחלאלעולםהקיץ.של

דבריםאותםאבי.שלבעידודושאימצתיתחביבאלאהייתהלאיחפותברגליים

שלבעיצומוכשהיינוגםחשבון.שיעורבכלכמעטאחרתארזרנדרןונאמרוחזרו

הבוקרבשעותשצעדתיבעתרגלייבכפרתהקורכווייתאתליהזכירודבריוקיץ
החורף:שלהמוקדמות

ראויה!אינהזרשהתנהגותןאמרתישאנילותגידאני.ןאתשלחאתן?יהיהומה-

האבניםאתרעילים,עוקץכמחטיהחדיםהקוציםאתהזכרתילארעוד ,זהכל
בחצרותהנמצאהכידוןכלהבהמשונןוהחצץ ,והשביליםהדרכיםפניעלשנמצאות

חתכופצעו,הםהזכוכית.רסיסישלהמצוינתעבודתםוכמהכמהאחתעלובגררן.

מפניהם.כשברחתיאריריבייאחררצתיוכשארוקפיצה,משחקבעתרגלייאתושיספר

חםאפרמביאהכשהייתהבייחודובתוכחה,בכעסבני!"בני,"צורחתהייתהאמי

ישןבסמרטוטהפצועותרגלייאתעוטפתהייתההיאטרי.פצעעללהניחכדימהסבון
 ,ירוקלאאםאוזיכרוני,למיטבירוקפעםשהיהבגדאמנה,אחותישלמבגדשנגזר

והייתה ,משיכהנחרטהסמרטוטאתקושרתהייתההיאאדום.שהיהלוודאיקרובאז

מרובצורחשהייתיעד ,בחוזקהמלופףשהיהעדולהדקלמשוךומוסיפהאותרמהדקת
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עצוב.דרךשלבנגיעהאפוףבכעסצורחתהייתה "בני!"בני,כאב.
המשחקיםאתעזובפעם:אלףלךאמדתילאשלי,חמודמרגיז!ילדלך,מגיע-

האלה?!

חלודהברזלפיסתארתה!דאיתישלאבאלוהיםנשבעאניאשם?!אנימה ,אני-
שהלכתי!בעתאותי?שרקדה

3 

ארתירגעתחושההייתהלאלםומעוייסודיםתלאותעובדשאנישתחושתיהיאהאמת

הזה.המצבבשלוהתייסרתיאומלל,הוגשתישניםאותןכלבמשךאדרבה,שטחית.
הקשבתיומתענה. ,האנשיםשנעלוובאלהבחנויותשניצבוהנעלייםעלמסתכלהייתי

בפצעיילטיפולנכנעתינוקשות.בשינייםהמודהשלהקפואותהחרכמהלפניני

ומשנימקדימהמאחודה,אליישנשלחוהמבטיםמכאבים.וסבלתיחםאפרבאמצעות
שהמבטיםהיהמכולהמוזרהדברמייסדת.ברשהשלבביצהלטבועליגדמוצדיי
לייוסיףרכהאחד.מסוגהצעידותהבנותשלוהמבטיםאח,דמסוגהיוהמבוגריםשל

ימיןביןלהבחיןידעולאאשדהאלההוזותהחמודותעםלהיטיבארכלאםאלוהים

הסרדינים!דגימרבדקריאתרביןאימהותיהןגעייתביןלהבחיןיכלוושלאלשמאל,
עלעימצבו ,נסבלבלתיבאופןחםארקדשהיהיוםבצהרילביתנונכנסהייתי

פיאתופרצהדלקתיות,מעינייםיותראדומותשהיווהנפוחות,העירומותרגליישתי

כדימספיקהיה "ה"גניהמאמי.גניה""למטבעבקשתיאתעוטףובתלונתילהתלונן,

שיחתם.אתקטעשבראילימבהיריםהיוהווייהחנויות.באחתבמבצענעלייםלקנות
וציאהלשהספקתילפניזהוכל ,וחנוקעדיןבקולשנאמדורבדיובאמצעערדהיהאבי

גניה":"הבבקשתלשוניהחלהבטרםרעודתלונהמילתמפי

לותגידיבהקפה.לנרלמכורלוותגידי ,עבאסלאברלכיאת, "לך.שאמרתיכפי-

בהקפה.לנרושימכורקדש.שניששררהעגבניותרסקקופסתלנרלתת
התחננה:אמי

הגיע.עכשיוחרא ,חנהאל.ד'חאתשתשלחאואתה,לךמבקשת,אני-

יורתחםנושאשחיהמהעלפיאתוסתמתיבקשתיאתוגמעתיתלונותייאתבלעתי

טורקי!דבששלמאינפוזיהיורתרמומאפר

4 

אמת ,יחףהליכהשנותעשרבמשךשסבלתיהסבלכללצדאך .במלואההאמתזהכל

ייסורייכלההוא.המרוקאינעלישלהתקריתביוםשיאיםשבדשהסבלהיאלאמיתה
הדעת,עלמתקבלבלתימחדי,רסיוטלכדישנחירעדוהתווספוו,נדחסנדחקו,כונסו,

החושךוליל.יוםאגדיתמהיאשעודדסיוטאותר.לדמייןאפילואפשרהיהשלאעד

 ,דיוקליתד ,אראחדביוםאירעזהכל-עוותעםהתערבבהוהשינההיוםלאורחלחל

והפגיןממדיראתקיבלשנרצד,אגידשלאמדועמכ,ךיתדהבלב.דאחדיוםבצהרי
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מפאתהדכדוךנהיהרגעבןאח.דתמיםברגעפיצוץ,בעתשקודהכמוכוחו,מלואאת

עשרבכלאותישפקדוהייסודיםכלעלעלתהאשדלנעלייםברעדתלתשוקההקיפוח

יחף.הלכתישבהןהשנים

5 

סוגייתשבתחילהלהאמיןוקשהמפליאהכיאזשהרתחשאתזוכרכשאניעכשיו
אתהנחתילא .המידהעליתדלביאתמשכהולאמיוחדענייןביעודדהלאהמדרקאי
תפילתלאחדבשכונהעמםלשחקשנהגתיהילדיםכאשדרצתיולאבצדהמשחקים

לכפרהגיע ,ממרוקוהרוכלהנעליים,מוכרהבשורה:אתהפיצויוםאותושלהצהריים

אתהוציאהואימיםכמהבעודלטובהעלינולבואאמודשהיההחגלדגלסוסו.עם
לאצנועים.במחיריםגםוכן,המהודרות,להפליא,היפותהמטריפות,הילדיםנעלי

חדרמולשכןאשר ,המרוקאילעבדהילדיםעםרצתיולאבצדהמשחקיםאתהנחתי

היפות!הילדיםנעליעללהסתכלבשבילתאר,'המוחשלהאירוח

איןשלמתחושהאולינפש,ופחימייאושנבעושליהענייןוחוסרהאדישותאזלי
שאלןיעזורמהשארוץ?ומדוערצתי,שלאהייתההתוצאהתועלת.וחוסראונים

נבעהלאיחףשהליכתישידעתימשוםובייחודהדברים?פניישתנובמהלשמה,

שמכרהאחתמחנותיורתהייתהשלנובכפרבכפר.נעלייםמוכרישלמהיעדרם
מחירלושימסורמילכלבשמחהזרגלהעניקמוכןשהיהסנדלוגםהיהנעליים.

עלומסודרותמפתותנעלייםלידעברתיפעמיםכמהגניה.שניאווחציגניהשל

חלוןחמזה.כפרנובןשלהחנותשלהראווהחלוןלידעובוהייתיבחנויות.המדפים

שלעמקואדוםבצבענעלייםובו ,כלהשלהלבשהחדרכמרואלגנטיקטןראווה

גםשםהיושוקול.דבצבעכההוחוםזרזיר,שלכנףכמרבוהקושחורהערביים,בין
המחשבה.לתוךוחלחלוהמבטאתמשכראשרייחודייםזוהריםצבעיםשניעםנעליים

בהישגהיוואףבשפענמצאוהמגווניםובסגנונותיהןהשוניםבצבעיהןנעלייםאצלנו
רגלי.שלאובטחמשגת,אינהידימבחינתיאןי,דבהישגהיואמנםשאומרים.כמוי,ד

אשרבעייתיטיל!שלכמטווחיהיהאליייתקרבושנעלייםקרובשהכיסבורהייתי
בשניטמונההייתהדר,ךבשרםלפתורבידיעלהלאראשולפתרון,ניתנתהייתהלא

אלהחוכמהדבריוקח'.'"שלםוהשני,למותרות!",ערוף"תפנההאח,דעקרונות:
שמקודםכאלהוהן ,כפרנובחנויותשמקורםכאלההןבכלל,נעלייםלעסקינכונים

-וביןשמקומיביןהלבנט,מאזורוביןאפריקהמצפרןשהמוכרביןהמרוקאי;באמתחת
אשרדיצהשארוץמדועשארוץ?מדועכ,ןאםמסין!-בכןחפץהיההאלאםאפילו

שמקודובארסשמדוברמשוםהאםגופי?לתוךיפלושחדששארסלכןבעיקרתוביל

בשדנו?שאדממרוקו,לאחרונהומיובאטריאלאמקומי,אינו
אחרת,עפרבערמתנוספתחיפושיתלחפשאוקלאסלשחקוהמשכתירצתי,לאאכן

שוםמלכתחילהביעודדהלאמחדש,עכשיונזכרשאניכמוהמרוקאי,שסוגייתמשום

כלל.ענייןביעוררהולאמיוח,דענייו

 201ו vר oוזתשע·ראדוםינזמאו 10



6 

שלהראווהחלונותמולהעמידההחלההמרוקאישלבוארלפניכשנהמכ.ךיתרה

נמנעתיקט.לרגערקאבל ,והסתכלתיעצרתיאמנםעליי.להימאסהנעלייםחנויות
ואז ,שנייםאומבטושליחתחטופהעצירהכלל:השתהיתילאוארוכהמהתכוננות

המחירתגיאפילומעליי.הלבכאבואתהייסוריםאתהשלתי ,לנעלייםעורףהפניתי

באותושהורדוהמחיריםולאשנמחקואתמולשלהמחיריםלאעניין.ביעוררולא
לגורןואםחברייעםלשחקאםלדרכי:פניתיואזומבטחטופהעצירההייתהזוהיום.
עלרוכבהייתיהקציר.עונתזרהייתהאם ,בדישהעוסקיםמשפחהמקרוביאחדשל

במלכודתוחוחיותציפוריםלצודכדילגינותיורדארעילאיבתענוגהמדרגקרש

ישנות.שמשיותשלרועות iומזרוקיםמתכתמחוטיידייבמושהכנתי
-גשמיםביןההפוגהאתמנצלשהייתילוודאיקרובאזגשום,חורףיוםהיהאם
הנחליםאחדבמיהיחפותרגלייאתוטובלהברכייםעדהמכנסייםאתמפשילהייתי

תנועותעםרגלייתנועותבאיזוןהנחל.בקרקעיתוישתקעוהמיםמעומקשיתענגוכדי

ולעתיםהתעקלולעתיםאשר ,הנחלבמיללכתהחלתיציפורככנפיהפשוקותידיי
והגגות,הסמטאותמהשכונות,הכבדיםהגשמיםמיאתעמםסוחפיםישר,זרמו

אשרבמיםללכתממשיךואזמשתהה,הולך.הייתיהקרובים."ולשדרתלגינותבדרכם

עצביובקצותרגלייכפותבכריותהיחפות,ברגלייומגששמחפש ,לשוקייםעדהגיעו
באבדוואשרלתשלוםמשוישאשרמחורריםקטניםמתכתמטבעותרגלייאצבעות

שלנחושתטבעותכדורים,תרמילימשחק,גולותאוהנחל,במיונגררובעליהםבידי

שלאגדולים,מפתחותגםולפעמיםקטנים,ומפתחות .נכדיהןבידישנשברוקשישות

 .השקרניםשלדבריהםכמועקומיםעתיקיםמסמריםגםלהזכיר

חרוזיםשלרשה-ארבעהאר ,צבעוניתדומיתזכוכיתחתיכתשמצאתיקרהלפעמים
לאעדנכלאושברמחבואםממקרםוהוציאוחשפוהזועףהגשםמיאשרמופלאים

והתיישרושהיטלטלובעתהשוצפים.המיםשטףלתוךאותםהשליכוהמיםזרמימזמן.

רודפיםלרגעאותו,מקדימיםלרגעאותו,משיגיםלרגע ,עמוויורדיםצפיםבזרם,

העתיק!הרומימהכלאשחרורםאתחוגגיםרוקדים,החרוזיםכאילונראההיה ,אחריו
אתהורדתיגבולות.ידעהלאשמחתיבמיוחדישןלאבסביבוןנתקלתישבוביום

חרש.כמושנראהעדכחולהבדיואותווצבעתיהעץאתייבשתיבו,שדבקמה
ילדשאףבפעילותהרוחורוממותהחיפושעונג ,המשחקהנאתזאתשהייתהייתכן
אתהנעלייםנעילתגזלהרובםאצלהריכמרני.בהלעסוקמסרגלהיהלאמהשכונה

דבריםאחרלגששהאפשרותאתמהםומנעה ,יחפותברגלייםלנחלהכניסהשמחת
באומץהביתההדבריםעםולחזור ,מיומנתבידמהמיםאותםולדלותרגליהםבכפות

משוכנעהייתילכ.ךמעברהאויב!שלהכרותבראשוומחזיקמניצחוןשחוזרכמי
 .הקרובבזמןולאעכשיולאנעליים,זוגלישאשיגתקווהנורתהשלאלחלוטיןכמעט

כדי ,נעלייםעלנמהרותמחשבותמפניעלייששמרמגןקררםבבחינתהיהזהכל

קצר,לזמזשקטותהיווהןקצבן.אתולהאטאותןלהרגיענחפזות,מחשבותלהרחיק
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שאניחשתיהאחרונהבשנהאשרעדנכנעות,עומדות,-יותרארוךלזמןולפעמים

להסתכל,התחלתיאםגם .עליהןמלהסתכלנמנעושאניהנעליים,מולעומדלאכמעט

עדעמוקאותןולדחוףמעייניי,מראשהנעלייםאתלהרחיקבלתי-מודעמאמץעשיתי
מחשבותיי.נבכילתוךשאפשרכמה

7 
השמששלהג'יןעיןכאשרקרהזהשהתרחש!למהציפיתילאכללעולם!איזהאבל

ועודעודיורדתמורגשתובפזיזותהאופק,לתוךלהחליקעומדתכהה,אדומההייתה

הצהרייםאחרשלהאבקליבוישעתהמערביות.הגבעותמאחוריצניחתהלעבו

האדמהעובדיורגליהבהמותטלפיהרגל,הולכימתנועתנגרםאשרהשקיעהלקראת
וזוהריםאפוריםאבקענניומהמרעה.מהשדותחזרהבדרכםהיואשרהצאןירועו

חוטפישלאוהליהםמעלשנרקםאפורעשןענןכמוהכפרכניסותאתוכיסונרקמו

סליםהילדהגיעבדיוקרגענאותרמהאש.וטלאיםנעלייםסירים,גונבישל ,ילדים

מישלבהתרגשותאותוולשאולשבידיימהאתלהשליךלישגרםמהעםהגיעאמו,ן
ו:אוזנילמשמעמאמיןשלא

קרש?!בעשריםרקנעלייםאומראתה-

השופעתבאמינותוהבחנתי ,ובמבטיודבריובאמיתותוחשתי ,ליענהאמוןסלים
משפתיו:דיבורו,מנימתמקולו,

בעצמך!וראהלך ,ייאמןלא "קרש.בעשריםהנעלייםהמרוקאיאצלכן,-

וכךחיי,בכלדילגתישלאכמוקדחתנייםבדילוגיםנעצמי,לראותכדיזינקתי

תאר.'המוחשללחצרהגעתי

שכתוושמהקטןהסוסאתהקפיצואשרמתוכננות,לאקפיצותשתיעודלאחר
 ,מבעליומטריםחמישהאוארבעהאיזהבאדמהנעוץשהיהעץליתדקשורההייתה

מבטלהעיףבליבמבטיי,אותןהופךבדמיוני,אותןמיששתיהנעליים.מעלניצבתי

מעלממטויותרהקדמיותרגליואתהרים ,האחוריותרגליועלקפץאשרבסוס

ולדבריוהתשושהאישלקולשהקשבתיבלי .אימהאחוזתצהלהציאווהראשו,גובה
הבחנתילאואניכלל,אלייפנהלאהאיש ...הסוסאתלהרגיעניסהשבהםהקמלים

הנעלייםמחשבותיי.אתוהעסיקומבטייאתשמשכוהןבלבדהנעלייםפניו.בתווי
מעלבשורהומסודרותמוצגותשהיו-מהנעלייםשנותרמהלפחותאו-בלבד

המצומקגופר .מזרחיתישיבהשישבהמרוקאימולהאדמהעלהמתוחותהאמתחות

היפותהילדיםבנעליהיההיחידענייניכלל.אותיעניינולאוהשחורהעבהוזקנו

אותישהציפוהןלבדןהנעלייםמלבדן.בדברולא ,"קרשבעשרים"רקמוכרשהוא

אותי.ומילאו
בניבואישרהוא ,נכוןהיהאמוןסליםשאמרמהאםהאישאתשאלתיכאשר

המרוקאי:

פרננ.בעשריםאותןמוכראנינכרן,-
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בחיוב.ליענהוהוא ,האישאתשאלתיקרש?בעשריםהנעלייםכלומר

קרש!עשריםהואהמחירכן,פרנכ"."אומריםאנחנוקרש.בעשריםכן,-

8 

הייתהשריצתימרובבאדמהנגערלאכמעטרגלייהביתה.הגעתיכיצדיודעאינני

רעננישרקעת,לאאןשקיעהלקראת ,המקוםנאותרנורתההשמשמרץ.ומלאתמהירה
לעברהתקדמוםיהעדרשיירותבזה,זההתגלגלוערדהיוםנחרםיקדראשרהאבק
וחודריםהמזרחייםתיםיהזמטעילעברמתקרביםהעליונה,והשכרנההמסגדצריח

מתפרץ:יאותכששמעאלינוהצטרףואני ,בחצרלנדהאמיהייתהעתנאותהאט·אט.

עכשיו ,עכשיוכלרם!יישאולאשכבדלפניעכשיו,עכשיו, ,בעשריםהנעליים-
קדש!בעשרים

 :נעצבאמדהאמי

שלי.חמודארת,ךינחהשהאלהלוואי-

כמרה,בתמיכתועלורמזהאותתהאנישלשתיקתודבריה.אתקטעשליהבכי
טינהאתמכולםיותרטובשידעתימשרםצדחזר.י,הגה.להוציאבלידבריהאתהשלים

מפצירה:בצרחהנבלעוהבכי ,מדנבכי~~ללהרצךו:זתיהמבוקשת,ההנחיהשל

אתאזרוקלא,אם ,באלוהיםיישארו.לאשכנרלפניעכשיו, ,קדשעשריםדק-
קרש!עשריםרקלבאר!עצמי

לו:ארמדתארתהושמעתילאניהתקרבהאמיחדש:דףנפתחפתאום

שמרנה!ליישקאסםראםענאסמאבר-

שלשרדהשלהשנילענדה ,קאסםלאםקראהראמיעבאסאברשללחנותפנהאבי

לביתנו.ביתהניןהפרידהאשדהמותנייםלגרבהעדנערמותאבנים
נעלקהמצומלמרוקאיעפתימרוקאי!ורכל ,אתהאיפהקסם!כנפיעלעפתי

שעפתיבעת "לנראי.שחיכוהנעלייםלזוגותמתחתהפרושהוהאמתחתהשחורהזקן

פןקדשבעשריםחזקוהחזקתי ,לדיםישלזולפחות ,התעופהוזיאתןילהבהתחלתי

עף.ואניהמרחב,אתקוטעותדגלייערד .אצבעותיישניןהרווחדרךיחמקו

9 

האלון,ענפירעלההדיםלדגליהאבניםעלדחוקנחתוהאבקנעלמהכנדהשמש
 .דוחמשבובליקולללאניע,בלאמשותקתדוממת,עמדההמרח'תאדחצווכנד

כאשרממוכוכמצרפהמתלהבלאשהמרוקאיהבחנתיבנהלה.ניתרלאהסוסהפעם

באחדקיהחזשמאלנידלפניו!שעמדתיולכןלנראיאדישהיהחדש.קרנהמגיע

מתנשף,בעודיהימנית.בידרשהיוחומרתנעלייםשתיברלהכניסכדיהאמתחתמכיסי
 :אמדתי

נעליים!ליותןהאלהקדשהעשריםאתקח-
הכרל-ה·לן·זהר.-
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אתלמשוךכדילואמרתיכלרם.נותרשלאאומרשהואהבנתיקלמאמץלאחר

 :בידרשהחזיקלמהלברתשומת

הכסף.אתקח ,והנהאותר,ליתמכורזרג!זה-
דבריו:אתאפףחמיםצערשלניחוח

זרג!לאאלהטובות,לאאלהאדוני,אבל-

העשרים.אתלןראתזאותןליתביאטונות?לאלמה-
הקדמיהחלקעלוהצניעהאדמהעלהחרמותהנעלייםשתיאתהאישהניח

תילכמרעדיןובקול ,השנייההנעלשלהקדמילחלקהצניעואזאחת,נעלשל

מעטלארגםאמי,עצבשלגדולהכמרת ,יאנצעראתנתרנושהכילבקולנחרשת,
 ,שפתירמתנועת .האי-התאמהסיבתלילהסבירהחל ,הבנתישלאומיליםביטויים

ששתיהןהבנתי :העיקראתלהביןהצלחתידינרשנההחרטהומנימתידוממחוות

ושאיחרתיאלה,משתיחרץנורתשלאימין.לרגלהמתאימותנודדותנעלייםשתי
המוע.דאת

פתרוןלמצואהתאמצתיולאהשמאל,יתרונותרעלהימיןחסרונותעלחשבתילא
פלטתי:אלא ,היססתיולאכללחשבתילאהולם.

 .ג:זתןלדרכיואצאהשתייםאתליתמכורימין.שיהיה ,ימיןימין.-

טוב.לןיהיהלא ,ללכתתרכללאימיןנעלישתיעםאבל-
זה!עםונגמורליתמכורלן?אכפתמהטוב,יהיהשיהיהמהשיהיה,-

 ...ימיןשתיהן-
עניינן.לארזה ,ליתמכורשיהיה,-

ואני ,טוב"לןיהיהלא"ימין.שינןהאיש-הוויכוחצדישניעלחזרותערדלאחד

לחדרופנהקרשהעשריםאתלקחהוא-ניקחששנינוסיכמנו- ""שיהיההגנתי:

חזרהבריצהפרצתיוהבודדות,הנעלייםשתיאתלקחתיואניתאר,'המרחשלהאירוח
הביתה.

10 
 ,נדמווהכלביםהחיותהאנשים,שלהקולות ,האנשיםדליל.והאווירמחניקהיהבחוץ
נעליים!השגתישנאמתהאמנתילאכמעטואני

נעליהנעלייםששתילהסתירטונההכישהדרןחשבתילביתהתקרבתיכאשר

נעלייםמשתייהפכוברגעושנרנחרץ,אותןשאנעלאיהראמיאבישלמעיניהםימין
לזרג.אחת,ליחידהבודדות

שברלחדראמשיךצעדיםכמהשאפסעולאחר ,שלנרלחצראכנסהחדשותבנעליי

מהםואשמע ,הבריותכשאר ,לפניהםאופיעהחרמותובנעליילי,מחכיםודאיהרריי

תתחדשואחת:מילה

 .לכאןארלכאןמילהשיגידובליכ.ןיסתייםוהעניין
הנעלייםשתיאתוהנחתיהחצרכניסתלומעמדתיכןעלבהתבססחשבתי.כן
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ארתהוהנחתיימין,רגלאתהרמתיאזרגליי.אתבהןוהכנסתיהאדמה,עלהנודדות

הרמתישמאלרגלתורכשהגיעלחצר.הכניסהשלהאבןמפתןעליציבהשתהיהכדי

לאאני ,שמעדתיאלאפנימה.הראשוןהצעדאתלהשליםכדיארתהושילחתיארתה
מדוע.ארכיצדלהביןבלי ,ארצהונפלתינמה,יודע

ימיןרגלעלדרכתילצעוד:שרבוניסיתי ,מגרפיבורחכמעטלניבערדמי,דקמתי

עלייהטילשמאלרגלשלמצבהאבלשרציתי.היכןארתהלהניחויכולתית,ובקל
מכלריקהוהקשוחה,המישוריתהאדמהעלארתההורדתיקודםהזהבניסיוןאימה.

דופן:יוצאתבעדינותעליההתייצבתילהחליק,ארלמעודלילגרוםיכולשהיהמה

רב.בחששארתההנחתיואז ,ובסבלנותלאסארתהוהרמתיבזהירותארתההזזתי

 ,הסירםלקרשהגעתירחשתיוהתייצבתיברצפהשנגעהנרגעזאת,כלאףעלאן
הייתההזאתהנפילההשנייה!נפעםונפלתירעדתיהאיזון,אתאיבדתימעדתי:שרב

שפלטתיהקוליותר.קשההייתהשםשהאדמהמשרםהראשונהמהנפילהיורתקשה

עלמונחסנטריהקרקע,עלמוטלאותילראותהמרמים ,ראשבגילויהררייאתהוציא
יותררחבהומקיפה,כנדהאימהימיי,כלהרגשתישלאכפיאימהאחוזחזיהאדמה,

חשסמהרותחתזיעהשלאדירפרץמוציאה ,יכובתומשקשקתמגרפי,וגדולהמכתפיי

פניי!נקבוביותכלאת

נבהלה:צורחתאמיבערדמהאדמהאותילהריםמיהראבי

שלי?חמודל,ןקרהמהארתך,ישמורהיםושאללן?קדהמה ,בניל,ןקרהמה-

 :מלוחהאדמהשלבטעםמלאבפהעניתי
כלרם.לאממשדי, ,כלרםכלרם,-

עלהטרםערדרגליי.עלעמדתיבידיי.מחזיקבעודראביאמדכלרם?לאאין-

אלהעליונהשפתייעלהחמההדםמטיפתמבטואביהעבירללכתשרבלנסותבדעתי
החדשות:החרמותנעליי

 "הנעליים!את"תחלוץבהחלטיות.אמראלד!"'"ה

אותן!תורידימניות,שתיהן-

ימניות!מה,אז-

עליך!להתעצבןרוצהלאאניאותן!תוריד-

תמכהראמיכאלה,בנעלייםללכתאפשראימדועהסיבותכלאתלמנותהחלאבי
בר:

 .אותןתחזירלך .בניצחוק'ממךעשההאיש-
אותן?שאחזירמדוע-

ימניות.שתיהןהן-

ימניות!!שיהיה,-

 :צרחאבי

אותן!!תוריד-

לחדראתןכשחזרתירבניתיהחדשות,החרמותנעלייאתחלצתיכאשדבכיתי
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השחור,הזקןבעלהמצומקלמרוקאיאותןכשהחזרתיובכיתיהמוח'תאר,שלהאירוח

כהתנצלות:שנדמהמהעםהכסףאתליהחזיראשר

 ...ילךלאשזהלךאמרתי-
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שהייתההנוצותבכריתקבורותנורתופנייטרופה,שינהלאחרהמחרת,יוםבבוקר
המהירהדופקבקצבלדפוקהמשיךוראשיודמעות,זיעהשלחמוץבשילוברטונה

הקליפהאתמוששחלום,מתוךכמואלייריחףאמישלקולהיריות.כמווהמעורער,

שררתשלהשנימעברההגיעהקולבזיכרוני.מתברגולאהתודעה,שלהעליונה

דיברההיאלביתנו.השכנהביתביןחצצהאשרהמותנייםלגובהעדהנערמותהאבנים

לה:הודהתוהיאאתמול,שלוותההכסףאתלהשהחזירהבעתקאסםאםשכנתנועם

שיוסיףשכנה.בכסף,צררךלנוהיהלאבסוףקאסם.אםטובלךיוסיףשאלוהים-

קאסם,אםבאלוהים, .לנושעשיתהזאתהטובהאתמעריכיםאנוכמהברכות,אלףלך

מקיץהיהזמןכמהכלומדיאש,כמוחםהיההלילהכלהלילה.ישןשלאכמעטח'אלד
שיהיה!"שיהיה!וקורא:מזנקשובואזדקותשתיישןואז"שיהיה!"וצורח:בבהלה

שיהיה!"

 1996אוקטוברבצרת,
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