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יקיר בן־משה 

איך ללמד את המוות לחצות את הכביש 

ַעם ָהַאֲחרֹוָנה ּפַ ָפה ֲאִויר ּבַ ִפיָמה ֵמָתה. ָנׁשְ
נֹוֶתיָה. ָתה ֶאת 99 ֵנרֹות ׁשְ ְוִכּבְ

ִית. ַתְדֵהָמה. ֲאֵפָלה ִנְגֶרֶפת ְלתֹוְך ַהּבַ ָהאֹור ּגֹוֵסס ּבְ
מּות יֹום ֶאָחד, ֹלא ִנְטַרח ַלֲעֹצם ֶאת ָהֵעיַנִים, ּנָ ׁשֶ ּכְ

ה ֹזאת ֲעבּוֵרנּו. הּו ַאֵחר ַיֲעׂשֶ ִמיׁשֶ
ֵעת ֵעיַנִים ְלתֹוְך ֹאֶפק סֹוֵאן, רֹוֵטט ִפיָמה נֹוֶעֶצת ּכָ

ֶות  ד ֶאת ַהּמָ י־ֲאִויר ְמֻרְמָזִרים; ֵאיְך ְלַלּמֵ ְמכֹוִנּיֹות ְוִצְמּתִ
ְמקֹוָמּה  ֶבֶרת ַאַחת צֹוֶעֶדת ּבִ ִביׁש? ּגְ ַלְחצֹות ֶאת ַהּכְ

ֶלט ָצְרָפִתּיֹות,  ַנֲעֵלי ָזָהב ְקַטּנֹות, ַנֲעֵלי ִרּקּוד ַזֲערּוִרּיֹות, ַנֲעֵלי ּבָ ּבְ
קֹום ּבֹו ִנְפָקחֹות ָהֵעיַנִים. ַצח. נֹוַגַהת ֶאל ַהּמָ ת ֶאת ַהּנֶ צֹוֶעֶדת ּובֹוֶטׁשֶ

ַמן. תֹוְך ַהּזְ נּוָעה, ְוִפיָמה צֹוֶעֶדת ּבְ ֲאֵפָלה צֹוֶרֶבת. ַרַחׁש ּתְ
בֹות ּומּוָטחֹות ְלתֹוְך ַעְצָמן. ִעְקבֹוֶתיָה ׁשָ

ַרח מֹו ּפֶ ְבעֹוָליו, ּכְ ינֹוק ּפֹוֵקַח ֶאת ּגִ עֹוָלם, ּתִ הּו ּבָ ְלׁשֶ ָמקֹום ּכָ ּבְ
ְמקֹוָמּה,  עֹוד ִפיָמה צֹוֶעֶדת ּבִ ים — ּבְ ְך ְלתֹוְך ָצֳהַלת ַהַחּיִ הּוא ְמַחּיֵ

ֹרק. ַסְבָלנּות ָלַרְמזֹור ַהּיָ ה ּבְ ְמַחּכָ
יָה,  ִנים ַרּבֹות ֶנֶעְרמּו ְלתֹוְך ַחּיֶ ה. ׁשָ ֶרַגע ַהּזֶ ָבר ָחָדׁש ֵאין ּבָ ׁשּום ּדָ
ה ְלבֹואֹו  ַחּכָ ְפָרה 12 ַהּמְ מֹו ַהּסִ נּות. ּכְ ַעְקׁשָ ה. ּבְ ְוָכֵעת ִהיא ְמַחּכָ

ל יֹום, אֹו ַלְיָלה — יׁש ֶאת ּבֹואֹו ְוִסּיּומֹו ׁשֶ ּקִ ּיַ דֹול, ׁשֶ חֹוג ַהּגָ ל ַהּמָ ׁשֶ
ִביׁש?  ֶות ַלְחצֹות ֶאת ַהּכְ ד ֶאת ַהּמָ ה? ֵאיְך ְלַלּמֵ ַהֻאְמָנם ְמַחּכָ

יט ָיַדִים  ָסמּוְך, מֹוׁשִ ל ֶיֶלד ָקָטן ָהעֹוֵמד ְבּ ׁש ֶאת ֶעְזָרתֹו ׁשֶ ַהִאם ְלַבּקֵ
ֹיָאׁש, ַהּכֹוֵרְך  ל ָהִאיׁש ַהּמְ ׁש ֶאת ֶעְזָרתֹו ׁשֶ ָפפֹות ִעם ִסיָמֵני ֲאִחיָזה, ַהִאם ְלַבּקֵ ֲעטּופֹות ּכְ
רֹון, ִלְטּפַֹח ָלֶהם  ים ִמּתֹוְך ַהּגָ ארֹו ָצִעיף ִעם ִסיָמֵני ֲחִניָקה? ֵאיְך ִלְפֹלט ֶאת ַהַחּיִ ְסִביב ַצּוָ

ָמָמה?  ֶקט ַהּנֹוֵבַח ֶאת ַהּדְ ֶ ְזמֹוֵני ֶעֶרׂש ְלתֹוְך ַהּשׁ יר ּפִ ב? ְלׁשִ ַעל ַהּגַ
ִאיְנִטיִמּיּות ְוׁשֹוְכִחים ְלַהְחִליף  ינּו ּבְ ִחים ֶאת ַחּיֵ ׁשּוב ְוׁשּוב, ָאנּו מֹוׁשְ

ה  עֹוד ִפיָמה ְמַחּכָ נּוַחת ַהּגּוף, ּבְ ַדִים, ֶאת ּתְ ָחה, ֶאת ַהּיָ ׁשְ ֶאת ַהּמִ
ל ְזַמן ה. ּוְבַיַחד ֲעֵליֶהם ִלְצֹלַח ֹעֶמק ׁשֶ ֶות ְמַחּכֶ ְוַגם ַהּמָ

ֹגל  יעּו ֶאל ָהאֹור ַהּסָ ֶטֶרם ַיּגִ ּוְדִקירֹות ְמחֹוִגים, ּבְ
ְמִסירּות ְלבֹוָאם. ה ּבִ ַחּכֶ ַהּמְ


