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אוזיליובןגילי

שליהאלפון

אמא

משהולהאמדתיבידיה.פניהאתהליטהאמי"הסתדטנת".אמדהרופא

מסורבלת,וחזרתי'סגדתיפתחתי'הדלת,לעבדוקמתינחמהכמושנשמע

לתוךהמזיעהידיכףאתלחצתיהרופא.אמדריפוי",אחוזי"תשעיםלכיסא.

ביתשלהמולהמנותקות,שותקות,במסדרון,צעדנוכךאחדאמי.שלידה

שטויות."תדבריאל ?פתאום"מה "?למותהולכתאני"אמא,מסביב.חולים

למעני.)עצמהאתהורגתחיתההיאאני?'לא'למהחושבתשהיא(ידעתי

עומדלאהעולםלמהמעליבה.כמעטביומיומיותפנינואתמקבלהחוץ

לילמצואכדישלהםהלבניםבחלוקיםמתרוצציםלאהרופאיםלמה ?מלכת

רבנים.רופאים,אורחים,חולים,מוניות,נהגיקיוסק,כמנהגו.עולם ?תרופה

בדרךאותהומניחהאותהמנשקתידי,אתשובלוקחתשליאמאבמונית.אנחנו

הצבעיםיהושע.ביתבצומתרכבתתאונתעללדברמתעקשהנהגברכי.על

משפטים,שלהתחלותאכזרית.השמשכחולים,השמיםחזקים,בחוץ

לאמי,נצמדתאניפאתטי.עסקהןשתכניותוהבנההעתיד,עלמחשבות

כתפה.עלראשיאתומניחה

בתי

הקטנה.בתיליאמדה ?למותהולכתאתאמא

למות.הולכיםכולנו

מתי?

שלו.בזמןאחדכל

אני?גםאמא,

את.גםכן,

 ?אמותאניאיךאמא,
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אזונכדיםילדיםלךשיהיוואחריחיים,הרבהשתחייואחריזקנה,כשתהיי

תמותי.

 ?תמותיאתואיך

גמרה

שיעוריסיימתי'לסיים'.הפועלאותוהחליףהעולם.מןעבר'לגמור'הפועל

ואף ?סיימת :במיטהנשאלתיאפילופעםלסיים.ליתנילאכול,סיימתיבית,

זההאנשיםלרובהסוס,לונגמרגמר-גביע,גמר-חתימה-טובה,עדייןשיש

משהוישיומיומית.פעולהבסוףככה, !גמרתי :מכריזהכשאנימוזרנשמע

לאחד,ברור,לגמורוהפועלמתחייב.לאכל-כךלסיים,בפועלמנומסכל-כך

אותם.אסייםלאחיי,אתאגמורכשאמות,ולספק.להיסוסמקוםמשאיר

רם

"איזהשאלתי:בסדר."לאהבדיקות ...בהדסה"אניבטלפון:ליאמרהאחותי

שבוע,לפנידםבדיקותעשהמלבדימישהוכאילו "?מישלהבדיקות ?בדיקות

אתבעדינות.ליענתהחמודה,"שלך,"שלך,בקדקוד.חדשהבליטהבגלל

לבחילה,והפכוגוועוכהמרתישלבבאיזשהוהשכונה.כלשמעהזעקותי

בעיניוהבטתיכך.אחררביםחודשיםאותישליוותהאימה,שלבחילה

יודעשליהדםרקלאאחותי.עםכברשדיברוהבנתישליהגברשלהאדומות

הרופאהעםלדברכדיהחוליםלביתאותהשאספהואחותישלי,אמאגםלפגי,

כשאחותיאתילהיותכדיבביתונשארהבשורה,אתשקיבלשלי,והגברשלי,

הכל.שיודעשליהדםבענייןלרופאהשתנדנדלאחראלי,תתקשר

חדפיה

אלהגענוכברהמנחה.שלהחםבקולולהתרכזמנסהאניבקבוצה.הרפיה

בסופו.לישמחכההמשמעותיתוהפגישההשבילאתהפסדתיהחוף.עלהבית

דממהאוהבת,שאניהחלקוזה-להרפיהבקרובתיכנסשהקבוצהיודעתאני

מתיישבתגדול,לסלעמגיעהאנימהשביל.סוטהאניאבל-הנרדמיםונחירות

אלה :יודעתאניוחרישיות.קטנותפסיעותשומעתאנימשמאליומחכה.

הקטנות,הרגלייםקולורקהזאת,היקרההדקהבשבילנעצרהעולםבנותי.

צועדותהןכעת.נשמעוהיחיד,האחדלרגעאותימקרבתשלהןפסיעהשכל

הצרהמקוםעלרבותלאבחיקי,ומתיישבותבשתיקה,הסלעעלמטפסותיחד,
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מקיפהואנימחייכות,שלושתנו .זמןואיןהזמןזהשאיןיודעותכאילומדי'

ביניהן'ראשיאתקוברתאניבתודעה.ייצרבזהשגםחזק.חזקבזרועותי'אותן

שלצווארהאתשואףהשמאליוהנחירהאחתשלבשערהשליימיןנחיר

ומתבוננתפניאתמעטמרחיקהאניאבלמהריחלהשתכריכולהאניהאחרת.

מובנתכל-כךאותן,מחבקתפה,שאניהעובדהרב.ביטחוןמביעמבטןבהן.

הקפדתיוכל-כךפרידות,רצופיםחיינו .לימכאיבהוכל-כךבשבילן'מאליה

 ?האחרונההפרידהאתמקיימיםאיך .תחזוראבלהולכתשאמאאותן'להרגיע

עיני.אתצורבתמליחותלב.שיברוןמלבדלהןלתתיכולהאנימתנהאיזו

היאהשנייהידהאתהשמוט.סנטריאתבידהמרימהבי'מביטההגדולה

רוצהאמא,קלפים.חפיסתמשםושולפתהקטנהאחותהשללכיסהמחליקה

שהיאקלףכלעםעולציםפניהשמחה,הקטנהמחלקת.היאוכבר ?טאקי

הרפיה.בשמחה.מצטרפתואני-טוביםקלפיםקיבלה-חושפת

ווקאליות

בצליפות,מדברתהחזהעצם .בשפתומדבראחדכל .אתימדבריםהכאבים

פה".אני"גםומכריזהמזדעקתהירךעצםבמדקרות,עליהגוברת 6Lחוליה

עלנרשמתחייתוחלתאבלקאקופוניה.קצובות.בחבטותהולמתהגולגולת

אדומה.דיגיטאליתבספרהבמוחיהצג

זיכרון

חלוף.בתהיותידבראתבגרףלהרגישמסוגלתבאמתאניעכשיו

עצמיאתלשמרמנסהואני

הזאתהתחושהאתוגם

זיכריניפרחישלענקזרלחבקלישגורמת

לכנותי.אותרולהגיש

חנייה

תוליניפקוכןרעלכרוניתהיאהגרררתיתשמחלתיהרשויותביניהןהסכימו

לי,שמתחשקאיפהמחנהבעיר,נוהגתואניירוק,משולשעםצחורלבןחנייה

יבשות.שעצמותיהכמלכהחנייהבכלמתרונןולבי
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טיפול

"מהלמטה.קומרתשתישרת.מכרןהחולים.לביתאביבמתלנוהגתאניבכרקד

קצתעצירות,קצתבחילה,קצת"בסדר, "?עבר"איך"בסדר". "?שלומך

וקצת ,,קצת.להשמיןלךמתאיםיופי'נראיתאת"לא, ,, .והתנפחתיהקאות

"אל "?לתקועהצלחת"נר,טוב.הכיהוורידאתלחפשהזרוע,עלטפיחות

כברהיאנוהרות.שפניהדליהמצליחה,דליהלתקוע."תגידיאללתקוע.תגידי

אנילא.שעדייןולאלהשאובחנו,לאלהמתחלקשהעולםיודעתהרבה,ראתה

ומחכהיושבתאניעכשיועת.בכלאותרומצטטתהזההמשפטאתאוהבת

כמראררעל,שלמנהבערדלעמודיכולגרפיאםלראותהספירה,לתוצאות

עםהשקיתרעל.רעל."תגידיאלרעל,תגידי"אלפהליארמדותשהאחיות

ומטפטפתהבוהק,האדוםבצבעהאלידוממתמעלי,גברהתלויההחומר

טוב","ברקדטוב","ברקדמיטה,בוחרתהחדרים,ביןחולפתואנילתוכי.

חבריעלמסתכלת,לאמסתכלת,וכרית,שמיכהמהארוןמוציאהטוב"."ברקד

בוורידי,תקרעהברזלעשן.ויוצאתוספר,טלפוןהארוניתעלמניחהלחדר,

נכנסת,דליההספר.לתוךשרקעתלמיטהכךאחרושואפת.נחרץיושבת

השקיתבטלפון,מדברתישנה,קוראת,מתעוררת,נרדמת,אניאותי.מחברת

"כן' "?עייפה"אתמחליפה,אותי,מעירהבאה,דליהלהחליף,צריךנגמרה,

במדרגותנגמר'קוראת,מנמנמת, ,,הביתה.להגיעחייבתאנימהר'יותרתעשי

ארוכה,נסיעהבזהירות,לנהרגמעומעם,הראשעייפות,הרגלייםבדרך'חזרה,

הכלתתרכזי,תתרכזי,שמש,משקפישרקעת,השמשבחילה,רעב,צימאון,

תמימים,אנשיםמלאוהכבישמכרעדתהדרךמרסיקה,לאמרסיקה,רדיו,בסדר,

קדימה,הגז,עלרקשלהםהרגלשבינתייםאלהאובחנו,לאשעדייןאלה

הביתה.קדימה,

יקירי

מצמרר.קיציערבדמדומים,שעתקפה.בביתיושביםואניאחותיאבא,אמא,

כפולאספרסוראמאאמריקנר,-אחותיברץ'קפה-אבאירוק,תהמזמינהאני

שהתאיםלפניהגרעינית,המשפחהשרבאנחנולרגעההם.בימיםכמרני-

כועסת"אתמפריע.אבישלקולרילדותי.אתהרזהאנימרטאצירת.לפתחהחלו

ההתעסקות "?שלךהבריאותעםהצלחנוכךכל"שלא "?מה"על "?עלינו

בשמלהנערהאניערלות.הדמעותאותי.מלחיצהברגשותאבישלהפתאומית

גיוס,לפנימטיולבחזרהגוריון'בבןפניאתמקבליםואחותיאמאאבאלבנה,

ליחולפיםקטניםרגעיםשלרשתם.עםסועריםלחיבוקיםמתפוצציםהגעגועים
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קדימהמתרוצציםעצמם,אתלגלותרוח,קצריבתור,מחכיםהםהעיניים,מול

 ,,כועסת.לאאניאבא,"לא,לאבי,אומרתואניואחורה,

:פב~דח
: T 

תיקלמטוס.העלייהלשערנחפזתאניהביתה.חוזריםבאנטליה.התעופהשדה

ידיבכףאחוזהבתישלהקטנהידההשמאלית,בירישקיתכתפי'עלכבר

קטנהירהבאחיזה.נטוערבביטחוןאךהזיעה,בגללמחליקותירינוהימנית.

אתמרגישהואניצערכלעםכתפיאתחותךהתיקמוכר.כל-כךמגעהאבל

חולה,"הייתיראשי:בתוךלוחשקטןקוללי.כברחורקת,שליהבריחעצם

ממשיכהאניכוח."ליאיןהיכולת,גבולקצהערגופיאתלגרוריכולהלאאני

שזופהאשההארוך,בתורוכשאניעצמי,אתומושכתמותחתללכת,

הולכתאנילפנינו,באלגנטיותנדחפתמוכסף,איפורתיקאוחזתומטופחת,

אני ',סרטןחולתאניכוח,ליאין'גברת,רועדות,רגלילזעוק,רוצהאניאליה,

חוזרתאניאבלכבר.צימחשעריתרע,שהיארוצהאניאםלה,להגירחייבת

מה"אמא :בתילשאלתהיכולתגבולקצהשלבסבלנותועונהמשפחתי'אל

'אנילזעוק,רוצהאנישלילגברגם "?הצהובותהשערותעםהאשהרצתה

המשאותכלום,אומרתלאואניזה',מכלפטורהלהיותאמורהאניחולה,

עצמות.עדייןלישישלימזכיריםגםהםאבלגבי'אתחותכיםהנכרים

הרצפה.עלהכברהתיקאתשומטתאנירווחהובאנחת

לקוחות

פסיכולוגים,רוקחים,פקידים,רנטגנאים,אחיות, :לקוחותהמוןמחזיקהאני

נהגימורים,סיטרים,בייניבית,עוזרישלהרגילהלקליינטורהבנוסףהילרים,

מוניות.

מין

מעייןנשטף,לביברורות,הלאהבדיקותולמרותבחוץ'גשםמאוחר,במיטה,

לפני,שלמהתקופההישנים,המשובציםהפלנלסדיניבוקע.שליהחיים

שואללאמופתע,שליהגברבתוכם.מתחפרתואניבחמימות,אותימקרמים

חרשתוכןיוצקהואובגופוהחסר,גופיאתמכירהואשאלות.מרייותר

פוקחתאניאחרים,למחוזותבורחוהראשפהנמצאגופירקאבללאהבה,

צנצנתאתרואהאנירוחיבעינימולי.הכבויהבטלוויזיהמביטהעיניים,
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כמובימביטההפטמהבשלווה,עליהמונחתהכרותשדיעםהפורמלין

וממשיכה.טוב,לילהלהאומרתאליה,מחייכתאניקיקלופ.

הכללנחלת

שלאכאלהגםמפורטת,לתשובהומצפיםלשלומךאותךשואליםפתאום

שקראה,ילדהבתורהפרטים.כלאתלדעתחייביםהקרובים,חוגעלנמנים

משהובסרטןישזה.אתלהביןיכולהאניסוף,בלישואה,סיפורימתייפחת,

אנשים,מינילכלאינטימייםפרטיםמוסרתואניסלבריטי.כמעטהואמרתק,

עודדתיוגםהשאלות,כלעלבסבלנותשעניתילאחרסלבריטאי.שלחברכמו

לשלום.ממנונפרדתינבוך'להיותלאמוליהעומדאת

מקצועיתספרות

לספרייתמיהרתיחדשיםבמחוזותלטיילעברשלישהיצורכשגיליתי

הבטתיהספרים.יםבתוךהרגשתיקטנהנמלהכמולרפואה.הפקולטה

שליהספר !תלמדוהארורה.המחלהשלהעתידדורהעייפים,בסטודנטים

הסטודנטים .נקפוהשעותוקראתי'קראתי .ויתרתילאובאנגלית.מסובךכבד'

רגעיםכמהבעודתיסגרשהספרייההכריזהמערכתכשהודיעההתחלפו.סביבי

לפחותשלי.הספראתלהכתיםאיימהרוקטיפתעמוקה.משינההתעוררתי

ישנתי.

עישון

חלקנמרץ'טיפולשמעניקההמיוחסתבמחלקהיומייםלמשךהתארחתי

לסיגריה.התאוויתילעולם,שחזרתיוברגעמשונים,בדמדומיםמהזמן

צעקתי,שתקתי,בכיתי,אולטימטום,הצבתילסחוט,ניסיתיהתחננתי,ביקשתי,

דורשיכלעזר.לאדברשוםלי.ששכרוהקטנההטלוויזיהאתהכיתיאפילו

רחוקהבארוניתשכנוהנכספותהסיגריותפעולה.לשתףסירבוטובתי

שמעינסבל,בלתיהיההמצבלקום.האיסורבתכליתהיהאסורולימהמיטה,

עלי.דיברובמזנוןאפילוסיגריה.בגללשפיותהאתהמאבדתזולמרחקים,יצא

דפיקותנשמעוחדשה,בכיהתפרצותשלבעיצומהבלילה,באחת-עשרה

הבנתיסווטלנה,להקראוהאחות.שלהעבהצלליתההופיעהובדלתחרישיות,

סיר,לילהגיששצריך.כמוהכללבצעבדעתהנחושהשליהחדשהשהלקוחה

לשתףאמורהואניידידותית.שיחהתוךזאתוכלמים,לילהגישאותי,לרחוץ
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שכברהיא,הכל.זהסיגריה.ממנהביקשתיצודק.תמידהלקוחכיפעולה,

פתאוםמה ..צ ...צ ..צועשתהידייםשילבהנעצרה,הארונית,לעברפנתה

לאאנילילה.סירביקשתי ....לבריאותמזיקזהכמהליוהסבירה ?סיגריה

לילהבסירילהשתמשהתחילהחוליםשביתאומררקהתהליךלתיאוראכנס

 .נוזלהעסקאחרת •ביחדשנייםלשיםשצריךידעוהקבועותהאחיות .מקרטון
שאחדכךעלעמדההיאמועדמבעודשהתרעתיולמרותידעהלאסווטלנה

אשראתמקרהובכללהתנגד,מכדיחלשההייתיחיסכון.מטעמיאולימספיק.

סדיניםלהביאיצאהומידסליחה,מילמלההאדימה,סווטלנהבא.יגורתי

וניגשהחזרהסווטלנהבכיי.אתוחידשתיההזדמנותאתניצלתיואנינקיים,

והמראהחולצתיכפתוריאתכשפתחהמקצועית.ביעילותהרחצהלמלאכת

למשאבשלהשליוהקליינטית •יחזורלאהזהשהרגעהבנתיפניה,אתחיכה

עלמתנשמתוהתיישבהמצעי.אתלהחליףאותי.לרחוץכשגמרהומתן.

כבראת"עכשיונוחותי:שאריתאתאספתיאבלעליה,ריחמתיהכורסא,

צעדהמהכורסא,סווטלנהקמהשותקת "?המזוינתהסיגריהאתלילתתמוכנה

והמצית.הסיגריותעםוחזרהבתיקפישפשה •הארוןלעברשמוטותבכתפיים

היהאפשרכבר •החלוןאתפתחהסווטלנהרועדות,בידייםסיגריהשלפתי

מהחפיסהנוספתסיגריההוצאתיחדש.מהבילבוקרשלבשחרלהבחין

לשתינו.והדליקהלקחה,היאלה,והושטתי

פסטה

בליגם .לדוארהמכוערת,העירייהמןבדרך •יוםצהרי •ולגביראבן •קיץ

זיהיתימולי.הוותיקהידידתיהנהחרב.שעולמךמרגישאתהרעותבשורות

נופלתעצמיאתראיתיכברשנייהולשבריראותי.שראתהלפניעודמיד,אותה

נפש.ידידותטובות,חברותהיינוושמחתי.חזרה,שהיאידעתילאבזרועותיה.

מייגע,אבחוןתהליךשלבעיצומוהייתיהמקריתלפגישהשקדמובשבועות

המצב.מהכללימאודבאופןידעהוהיאבטלפוןשוחחנובחו"ל.חיתהוהיא

אתצלחנואמנם •כןלפניחודשיםכמהשרטוןעלעלתהחברותנו •נכון

לשלומי.שאלההתעשתה,נרתעה,היאבינינו.עמדעודמשקעאךהמכשול,

שהנה,לעצמיחשבתיבשמחה.נעניתיבפינה.הקטןלקפהשניכנסוהציעה

איךאותהואשאלהקטןהחובאתאמלארקליני.אתלשפוךהולכתאנימיד

יכוליםרגיליםבזמניםשגםחו"ל,סיפורישלשלםסכרנפרץבחו"ל.היה

-הרפתקאותיהכלאתששמעתיאחרי .בארץשנשאריםלמימייגעיםלהיות
שכברחברתילבשמהבעלה,עםהנוראהריבועדאל-פומודורוהפסטהלמן

ממאיר?"זהאיתן?מהאזעצמי.עלרקדיברתי"אוי.ואמרה,מאוחר,נורא
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"אלואמרהלחבמבטבעינייםליהסתכלהוהיא ,, !סרטןזה"בטח,לה,אמרתי

 ,, .אלייךאתקשראניאיתן'אניתדאגי'

צחוק

במחלהחלהשלנוהזקןכשהכלבאבלאותי'הצחיקולאפעםאףבדיחות

למחלקהאותושהפנהחיות,לרופאשליהגבראותולקחההיא,הקשה

בדרכועודכימותראפיה.עלהומלץשםלחיות,החוליםבביתהאונקולוגית

כשחזרנו .לטיפולתורוקבעהחוליםלביתשליהגברפןטילהביתהחזרה

בחומראחד,כלרוויים,שלו,החוליםמביתאחדכלוהכלב,אנישנינו,הביתה

 .מאוד .צחקתישלו'בפינתואחדכללהקיא,שנינוורצנושלו'הכימי

קונספירציה

שללנאומווהקשבתיהטלוויזיה,למקלטנצמדתיישראל,אזרחירובכמו

שצריךגרורות,ששלחכסרטןשלנוהנוכחיהאויבעלשדיברהרמטכ"ל,

פרקינסוןלאלמה ?האומהבגוףאיידסלאלמהאותו.למגראותו,לכתוש

כרישסרטן' :המפורשתהמלהאתאומרכשהרמטכ"לאבל ?לכלותנוהבא

הראוי:האפקטאתיוצרהואהמרשימה,המדיםמאריזתבוקעוקולוגלי,

האויב,ואםהסרטן'הואהאויבואםסרטן'ליישאם .לשלשללרוץליוגורם

האומה,גוףאניואםהאומה?גוףאניאזהאומה,בגוףשוכןהסרטן,שהוא

אחריותלייששמאאו ?היטבגופיעלמגינהאניהאם ?אניאומהמיןאיזו

אוליהסרטן'גםאלאהאומה,רקלאאניואולי ?שליהסרטןלצמיחתמסוימת

 ?לאומהלהביאיכולהאניתועלתאיזו ?האומהשבגוףמהסרטןחלקאניגם
אםמהמזה,יותראוחדשה,עולהוגםענייה,גםסרטן,חולתגםשאניונניח

במחסוםהעומדהצעירשהחיילטבעיאךזהיהיה ?פלסטיניתסרטןחולתאני

הואשבבטנישהגידולויתעקשלכימותראפיהבדרךלאשאנידעתועליעמוד

צריךהסרטןואתהסרטן'היאאניסרטן'חולתרקלאאניאזכיחבלה,מטען

לשנייה,אחתהתכווצותביןמהרהרת,אניהאסלהעליושבתבעודילמגר.

הרפואה,מתחוםהדימוייםבעולםמשתמששהצבאמקרהזהאיןשבעצם

נרקמהאולימיליטריסטיות.במטאפורותמשתמשתבסרטןלמלחמהוהאגודה

בארצנוהחלשיםלעודףדילולאמצעיהואהסרטןאולי ?קטנהקונספירציהלה

המדינהשלהנתמכיםהחלשים,מאזרחיהכמהאםיקרהכברמה ?הקטנה

שלאמי :עודפיםהסכםלהםישאולי ?היקרמע~לםהמדינהאתויפטרוימותו

 11~ו;ונ,ום



 143שליהאלפון

מפגיעהימותוהמחלהאתהשודדים-ולהפךמסרטן'ימותבמלחמה,ימות

 .טילשלישירה

רוח

במאהחייםשאנחנומשרםאבלהסרטן'חולישלהצהובהטלאיהיאהקדחת

אתליהזמנתיהצהוב.הטלאיאתלדאותאוהבתלאהחברההעשרים-ואחת,

נחמד,נראיתאנימשתתפת.חוליםקופתאבליקד,כשרק,טובההכיהפיאה

בכינים,נדבקתינחמד,נראיתאנימחמם,קצתנחמד,נראיתאנימגרד,קצת

סביבי,ומיוןניקיוןשלרבהתכרנהבאוויר,פדיחהקרב,פסחנחמד.נראיתאני

לילה,פסח.רוצהאניגםארמדת,היאלצאתרוצהאנימתמרמרת,שליוהקדחת

מהבכלעמוסהאוטוסטיבנס,קאטשלדיסקמכרכביא,מתפוצציםהשמים

לדבר,צררךלנראיןשותקת,שלי,הגברעםככהלינעיםמרוצה,ואנישנכנס,

מגיעים,ואנחנוערלהוכשהשחרונוסעים,נוסעיםמאחודה.ישנותהכנרת

וצעצועיםושמיכותמתיקיםמתרוקןפעור'הבאגאז'מסביב,נעימההמולה

שלרםשלילקדחתארמדתהיבשההדוחהפאה.אתמרדידהואניוספרים,

והשתמשבצינוקשישבכמיצרוד,בקולשלרםמשיבהוהקדחתהבאה,ובדרכה

לתוךהיקרההפיאהאתוזורקתמחייכתכבדואנידב,זמןמזהלראשונהבקולר

אתסוגדתאנינורא,לאתיעלבי'ונעלבת.מרוטהלהשרכבתוהיאהבאגאז',

בטריקה.הבאגאז'מכסה

שדי

יושבתאניתהליך.באותושליהשדאתלשחזרליומציעיםהכריתה,לפניאני

אףעםנערהמחכותאתי .בארץהפלסטיקאיםגדולאצללהתייעצותבתרד

מתיחתכימבינהאניבן-זרגה,עםשמשיחהגבוההכלרכזיתראשהחבוש,

מכרויות.משוקמיםפניםעםנמרך'גברלשמאלינרגשת.והיאהפרקעלהבטן

מעיףלשבת.ליומרדהראש,בניעאותימבדךהפלסטיקאיםגדולנכנסת.אני

החולצהאתפושטתשאניאחדיאומד,הוא"אצלך,"שלי.הרפואיבתיקמבט

"מהארמדתאני "? CC3ל-ססשנגדילדעתךמה , CC200"מקסימוםוהחזייה,

אלבומיושולףמכריז'הוא "!אותרגם"נגדיל "?השניעםיהיהמה ?נגדיל

תנועת " ...והשנימושלם,יהיהלךאעשהשאני"השדשדיים.שלניצחון

הבריא,השדשגםאמד,שלאמהאתטובטובלימבהירהידושלהביטול

לומזכירהאני .אסתטיקרן-פלאסטיקרןשלבעיניופאריצירתמלהיותדחוק

שלדוגמאותממגירתוושולףאומדהואכדרר,כדרר,בריאה.להיותרוצהשאני
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חילזוןכשלמגעהבידי,אחתלוקחתאניגדלים.מיניבכלעגלגלותשקיות

משחק.ככדורליד,ומידהשנייה,לידיאותהמעבירהאניביתו.אתשאיבד

אניבעלבון.מקופליםוהמפרקיםזעם,הרבהבתרכןאוצרותשליהאצבעות

ומשליכה "!"תפוס :צועקתאנילמנוסה.ומתכוננתמנומסת,רבהתודהארמדת

 .לעברוהשקיתאת

תקווה

המוניים.באירועיםחלקלקחתמסרבתשאנילמרותאולימפיאדות,אוהבתאני

היכולת,גבולקצהעלהגוף,יפיעלהספורטיבי,המפגןעלנאמרכברהרבה

חפיסתיבמירוץצופהאניאפריקה.שלהגדולהשעתה .לכלהשררההזכותעל

שועטותוהןהאותאתנותןאישבפי,שוקולדקרביותשתיבידי,שוקולד

ארתהבגרפיומחפשתהנחישות,היופי,העוצמת,מולאלמשתאהאניקדימה.

בשדהששילמההנחושה,הצידאלתארמדת,אניארטמיס,אתעוצמת.

איפהאבללמטרה.שלההחץאתטוב-טובלכווןשתרכלכדיהשמאלי,

ניצחוןבקפיצותמגאנההאלהבטלרויזיח,נוסףמבט ?יורהאנילאן ?המטרה

הבאה.באולימפיאדההספהעלפהלהיותהמטרה.איפהיודעתואנילשמים,
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