
  לא ממש עומדת

 נורית פגי 

  

  

היא לחצה את אפה לזגוגית החלון הקרה. היקום כולו נפרש לפניה; חלל שחור, אינסופי, זרוע מאות 

אלפי אורות זעירים. האורות המנצנצים, שנקבעו ביד נעלמה במקומם הנצחי, אותתו לעברה ללא הפסק 

 שם בתוך החשיכה המהבהבת.  בשפה לא ידועה, אך היא הבינה. משהו נורא הולך ומתרקם

   משהו נורא עומד לקרות.

היא אימצה את עיניה, מנסה לחדור מעבר לקטיפה השחורה הרוחשת אור. לפתע נדמה היה לה שקבוצת 

אורות קטנה, למעלה משמאל, מתנתקת ממקומה ומתחילה לנוע במהירות הולכת וגוברת לעבר האופק 

ועקבה מהופנטת אחר יובלי האור הרוטטים הנמתחים  , חשבה"מטח של מטאורים"המתבהר מימין. 

לרוחב כיפת הענק השחורה. אבל נקודות האור, במקום להעלם מעבר לאופק, הלכו וגדלו, הלכו וקרבו 

  לעברה.

פתאום, מתוך השמים השחורים, פרצה אבן עצומה, אפופת אש ועשן, חלפה על פניה וריסקה את כביש 

יה. בור ענק נפער, והאבן, עדיין מעלה עשן, נחה קבורה למחצה האספלט הנמצא שלוש קומות מתחת

בתוך ההריסות. מתוך תמרות העשן האפורות, משני צידי האבן, נפלטו לפתע שתי רחפות משטרה לבנות, 

שהחלו לשייט לאיטן בגובה שתי קומות לאורך הרחוב השומם. כשאחת מהן חלפה תחת חלונה, ראתה 
  כהה ולראשה קסדה לבנה.במושב הקידמי שבתוכה, דמות 

. היא נרתעה בבהלה לאחור ונצמדה בחרדה לקיר שבצידו הימני של החלון. היא ידעה "החייזרים הגיעו"

שהם אינם מסוגלים לראות אותה אבל הם מתבייתים על חום גוף. קיוותה שהקיר אליו נצמדה עבה 

אותה ואת בנה, או לתפוס אותם  מספיק כדי להבליע את חום גופה. היא לא ידעה אם הם רוצים להרוג
כדי לערוך בהם ניסויים. אבל היה ברור לה מהו הסיכוי היחידי שלהם להנצל; היה עליה לרוץ בלתי 

נראית אל מכוניתה האפלה הממתינה למטה, ברחוב, ולנסוע באורות כבויים אל מחוץ לעיר, אל היער. 

  כך אולי לא יזהו אותה הרחפות המשייטות ממעל.

לחדר הסמוך, לעבר בנה הישן, ואימצה אותו בזרועותיה. הוא היה קל להפליא. במהירות ירדה  היא רצה
בחדר המדרגות החשוך, ניצמדת לקירות הבטון. לאחר שהציצה מפתח הבית, וידאה שאין רחפות ברחוב 

  ופרצה בריצה לעבר מכוניתה.

אורות כבויים החלה לפלס דרך בעיר בידיים רועדות הדליקה את המכונית. פיה היה יבש וגרונה חסום. ב

האפלה כשמעליה חולפות מדי פעם אבנים עצומות לוהטות. מרחוק ראתה את קווי המתאר של היער 
השחור, הולכים ומתבררים באורה הורוד של הזריחה. שם, ידעה, תהיה בטוחה. שם, בתוך היער, לא 

  יוכלו לגלות אותה.

ים האפורים הולכים ומתגמדים מאחוריה. כמעט עמדה סוף סוף יצאה מתחום העיר, בתיה המלבני

לנשום לרווחה כשלפתע ראתה בראי שממולה שתי רחפות משטרה לבנות הולכות ומתקרבות לעברה 
  במהירות.

 גילו אותה, חשבה ביאוש. צפירת האזעקה שהפעילו הפכה יותר ויותר מחרישת אוזניים ככל שהתקרבו. 

מדי הבינה את משמעותה. בבת אחת זינקה מהמיטה. תוך שלושה  צפירת האזעקה עלתה וירדה. מאוחר

  צעדים היתה בחדר הסמוך, בנה בזרועותיה, ובשלושה צעדים נוספים כבר היתה שוב בחדרה.

בעדינות הניחה את גופו המנומנם לרוחב המיטה, עיניו עצומות ופיו פעור. בידיים רועדות פתחה את דלת 

המדף העליון, שתי קופסאות קרטון חומות. אצבעותיה, שתיפקדו באופן ארון הבגדים וגלגלה החוצה מן 
עצמאי, נאבקו עם לשון הקופסא הסרבנית. בחוסר סבלנות משכה את לשון הקופסא בכוח וכל תכולתה 

התפזרה בבת אחת על הרצפה. בתחושה שזמנה אוזל, כרעה על ברכיה, אספה את מזרק האטרופין הצהוב 



והחזירה את שאר האביזרים לתוך הקופסא החומה. אז התישבה על המיטה,  שהתגלגל אל מתחת למיטה

לצד בנה הישן, כשהיא מתבוננת במסיכת הגז השחורה המונחת על ברכיה; בעיניה המזוגגות, בפיה 
העגול, האפור והשטוח, ברצועות הדקות השחורות המשתרבבות לצדדים. למרות שהסבירו לה, וחזרו 

בטלביזיה כיצד לובשים את המסיכה, פתאום נדמה היה לה שזו הפעם  והסבירו לה עשרות פעמים

הראשונה שהיא רואה חפץ שכזה. בליבה קיללה את הרשויות על שאסרו על פתיחת הקופסא עד לרגע 

  האחרון. אם רק היה לי זמן להתאמן, חשבה, לדעת שאני עושה את זה נכון.

ת ראשו הקטן של בנה. היא ידעה שהיא מכאיבה היא לקחה את מסיכת הגומי השחורה והשחילה דרכה א

  לו, כי קווצות משערו המשיי, הבהיר, נלכדו בין רצועות הגומי שליפפו את ראשו.

"אני מלבישה אותך מסיכה. יהיה , אמרה לו ברכות, מנסה להסוות את חרדתה, יונתן, יש אזעקה""
בעד לחורים העגולים המזוגגים ומיד יונתן פקח לרגע את עיניו החומות הגדולות מבסדר. אל תדאג." 

  עצם אותן שוב. הוא שקע בשינה עמוקה ולה נדמה היה שחייך.

היא חבשה גם את המסיכה שלה והמשיכה לשבת קפואה על המיטה. ידיה לא הפסיקו לרעוד. לפתע 

ה. שירט הגדולה, הלבנ-ראתה את עצמה במראה שממולה. הגוף היה מוכר. הידיים, הרגליים, חולצת הטי

  אבל הראש היה ראש של חייזר. חייזר מכוער, שחור ומפחיד.

פתאום נזכרה בחובותיה. רצה לחדר האמבטיה, הרטיבה סמרטוט רצפה וחזרה בריצה לחדר. לאחר מכן 

הוציאה סרט דביק חום רחב מן המגירה והניחה אותו לאורך ולרוחב מסגרת הדלת עד שאטמה אותה 

ט הרטוב לרוחב החריץ שנותר בין הדלת לרצפה, והתישבה שוב על היטב היטב. אז הניחה את הסמרטו

  המיטה, ידיה מונחות על ברכיה, עדיין רועדות ללא שליטה. 

בבעתה התבוננה בסמרטוט הריצפה תחת הדלת. אדים צהובים החלו להסתנן, היתמרו כלפי מעלה 

לעשות. היא הניחה יד יבשה והתפשטו ברחבי החדר. היא בהתה בהם בחוסר אונים, לא היה דבר שיכלה 

 על רגלו החמה של בנה ותהתה כמה זמן עוד נותר להם לחיות. 

לפתע נשמעו קולות. נקישות עקשניות. היא היתה צריכה להתאמץ לשמוע את הקול, כי דלת החדר היתה 

, אטומה. אבל הצליל היה ברור. הוא הגיע מכיוון דלת הכניסה לדירה. מישהוא דפק על הדלת שוב ושוב

 בעקשנות. מי המשוגע שמסתובב בחוץ בזמן מלחמה ודופק לי על הדלת בשעה כזו? חשבה. 

מי שזה לא יהיה, לא השתגעתי לפתוח לו את הדלת. אטמתי אותה כל כך טוב. כל הגזים יחדרו פנימה. 

  פחד אלוהים! 

ה. אבל היא המשיכה לשבת על המיטה, מתעלמת מן הדפיקות, בוהה מרוכזת כולה בסמרטוט הרצפ

  הדפיקות חזרו ונשנו בעוצמה הולכת וגדלה. נדמה היה לה אפילו שקוראים בשמה.

   לפתע הבינה היא מי הדופק. 

   בתנופה פתחה את דלת הכניסה. 

הוריה עמדו שם, בחשכת חדר המדרגות, פניהם שלווים כאילו יצאו לטיול של אחר הצהרים. מכתפו של 

  חומה.כל אחד מהם משתלשלת קופסת קרטון 

שאלה אותה אמה חולפת על פניה בדרכה לחדר האטום, מבטה שואל בתוכחה  ,"שכחת שקבענו שנבוא?"

  אילמת: איך יכולת לעשות לנו את זה? איך יכולת לשכוח אותנו?

   אביה חיבק אותה, ללא מילים. היא סגרה את הדלת והלכה בעקבות שניהם לחדרה.

, היא עמדה מלאת חימה מול אימה, שהתישבה על המיטה !"אמרת שלא יהיה כלום. שאין מה לדאוג"

  "אמרת ששום דבר לא יקרה!". לצד נכדה הישן. 

אביה התחיל לאטום מחדש, בשקדנות, את דלת החדר. היא לא היתה בטוחה ששומעים אותה בכלל דרך 

  המסיכה. קולה נשמע לאוזניה חלש ומרוחק.

  "את רואה שלא קרה כלום!"ה. השיבה אימה בשאננות מרגיז ,"מה את רוצה?"

  "אבל ראיתי אדים צהובים יוצאים ממנו. גזים רעילים נכנסו לחדר!".היא הצביעה על הסמרטוט. 



אימה משכה אותה בידה והושיבה אותה לצידה, על המיטה. היא הביטה בבתה בעינים כחולות קשות 
ין כלום. עכשיו אנחנו פה והכל תפסיקי מיד עם ההיסטריה. את שומעת? א"כשהיא מלטפת את זרועה: 

  בסדר. אין לך מה לדאוג! את יכולה ללכת לישון בשקט."

, התערב אביה בשיחה, לאחר שסיים את אטימת "אולי תשכנעי את אמא שלך ללבוש את המסיכה?"

  הדלת ונשאר חסר תעסוקה.

ות מעצמי צחוק עם "אני לא מוכנה לעש, ענתה לו אמה במקומה. אותי לא יפחידו עם השטויות האלה""
  הדבר הזה." 

  "לפחות תלבש אתה.", היא התחננה, "אז אבא"

 "אני לא אלבש אם אמא שלך לא לובשת!"אביה שילב את שתי ידיו על חזהו ונעמד מולן בהחלטיות. 
  "אבל הגזים..."היא התבוננה בהם חסרת אונים. 

ה הודיעה אמה לכולם שהיא לא יומיים לפני כן, החליט אביה לעשות מעשה. כשהתחילה ההיסטרי

  מתכוונת לאגור מצרכי מזון וגם לא לאטום חדר.

"אם היטלר לא הצליח לגמור אותי, אם עברתי את מה שעברתי , אמרה. "אותי הליצן הזה לא מפחיד"
  ונשארתי בחיים, אף אחד לא יכול להפחיד אותי יותר."

תה הבוטחת של האם. אבל יומיים לפני תום ורשה, כך כינתה אותה הבת בליבה, גאה בעמיד-גברת גטו

"זה פשוט חסר אחריות כלפי הילדה. האולטימטום שנתן בוש לסאדם, מרד אביה במורשת הגטו ואמר: 
הוא רץ לחנות לצרכי בנין הקרובה, קנה כמה גלגלי סלוטייפ  מילא אנחנו, אבל חייבים לדאוג לילדה!"

 מתנשף בפתח הדירה, בקומה השלישית. רחבים ויריעות פלסטיק עבות, והופיע מתנשם ו

   למרות מחאותיה, החל באטימה דקדקנית של שני החלונות בחדר השינה.

  "אמא אמרה שלא יקרה כלום. שאין מה לפחד."אמרה,  ","אבל אבא

"מה אכפת לך? ענה לה, עומד על סולם, מדביק את היריעה מסביב למסגרת העץ של החלון.  ,"שיהיה"
  את כל העבודה. תתעלמי ממני." ממילא אני עושה

  "ואם בכל זאת יקרה משהו, נבוא אליך."כשגמר ונעמד לפני דלת הכניסה, הוסיף: 

בליבה תהתה כיצד יוכלו להגיע אליה אם באמת יקרה משהו, למרות שהם גרים במרחק של חמש דקות 
  הליכה ממנה. אבל באותו רגע לא אמרה כלום וסגרה אחריו בשקט את הדלת.

   כשיו, הנה הם כאן.וע

   בשעה ארבע לפנות בוקר צלצל הטלפון.

"הזהרתי אותך שאסור לך אמר לה הקול המוכר שחיה איתו כל כך הרבה שנים.  ,"מתאבדת שכמוך"
  לחזור לארץ המטורפת הזאת שלך".

   הזכירה לו. ,"זאת גם הארץ שלך"

  זאת ארץ אוכלת יושביה."", התריס כנגדה. "אף פעם לא הרגשתי שזאת באמת הארץ שלי"

   , השיבה."אין לי ארץ אחרת"

"אבל אני רוצה שתשימי את יונתן על , אמר. "טוב. אם את רוצה להתאבד, זה דווקא בסדר מצידי"
  המטוס הראשון ותטיסי אותו אלי."

  "אם אתה כל כך רוצה, תבוא לפה ותיקח אותו בעצמך.", אמרה. "בשום פנים ואופן לא"

שאני לא יכול. שאם אציב את כף רגלי בארץ הזאת שוב, המלכודת תסגר עלי. הם לא יתנו לי "את יודעת 
  לצאת."

  "הם? מי זה הם?"

  "הם. הם. השלטונות. הם כבר ימצאו דרך להשאיר אותי בארץ כדי שאאלץ להתאבד ביחד עם כולם."

  "רוני, אתה לא נורמלי."



מא את? איפה האינסטיקטים האימהיים שלך? איך את "אני לא נורמלי? את לא נורמלית. איזה מן א
   היא שתקה. נותנת לבן שלך ללכת לקראת מותו בכזאת שלווה? ידעתי שאסור היה לי לעשות לך ילד."

   , מלמל."אסור לעשות ילדים לאמהות רצחניות כמוך"

   בשעה חמש הכל כבר נגמר והוריה עזבו את הדירה.

הצמידה את אפה לזגוגית החלון הקרה. עיניה בלשו בחלל היקום השחור, השמיים עוד היו שחורים והיא 

  אבל האורות הזעירים והמנצנצים, הנעוצים בתוכו, לא משו ממקומם.

   זכרון עמום, מלפני חמש עשרה שנה, עלה על ליבה.

בבית  אותו יום שישי קייצי אחר הצהרים, יצאה עם רוני לבקר את הוריה. פעם בשנה יצאו הוריה לנפוש

הבראה על חשבון הגרמנים, והפעם החליטו לשהות בבית ההבראה בנהריה, שהיה ידוע כבית ההבראה 

  הנאה מכולם.

בית ההבראה הלבן, נמוך הקומה, היה מוקף מדשאות רחבות ועצים גבוהים. הנופשים ומשפחותיהם, 

   בנות, ושוחחו בניחותא.בבגדים בהירים, טיילו בשבילי החצץ או ישבו על כסאות נוח, תחת שמשיות ל

בשעה חמש, לקראת שקיעה, שירכו כולם את רגליהם באיטיות לעבר חדר האוכל כדי לשתות קפה עם 

   עוגה. 

היה זה יום השנה השני למלחמת יום כיפור, והנהלת בית ההבראה החליטה לקיים טקס קצר לכבוד 

ניות בהירות כשעל כל שולחן ניצב אגרטל המאורע. הנופשים התיישבו סביב שולחנות עגולים, מכוסי שעוו

  קטן ובתוכו שלוש ציפורנים אדומות מפלסטיק.

לאחר הקראת פרשת השבוע בידי הרב המקומי ונאום קצר ומשעמם של מנהל בית ההבראה בדבר כוחה 

 הבלתי מעורער של מדינת ישראל, נתבקשו כל הנוכחים לעמוד על רגליהם לצורך שירת ההמנון. 

רת כסאות ותזוזת שולחנות הדהד באולם. היא הסיטה את כסאה לאחור וקמה על רגליה רעש של גרי

יחד עם הוריה. לחרדתה גילתה שרוני, היושב לימינה, נשאר ישוב בכסאו, ידיו שלובות בהחלטיות על 
  חזהו ועיניו הכחולות מיישירות מבט זועם לפנים.

י התמקד בנקודה בלתי ניראית בחלל האולם, , התחננה בלחש. אבל רונ"בבקשה, אל תעשה לי את זה"

   ומבטו לא זז לא שמאלה ולא ימינה.

, גער ברוני מאחור "למה אתה לא קם?"אחד היושבים מהשולחן הסמוך, התקדם לעברם בפנים סמוקות. 

  כשהוא מתכופף לעברו.

   ענה לו רוני בקור רוח, מבלי להסב את ראשו. ,"אני לא יכול"

נבהל האיש ונסוג לאחור, כשהוא מחפש אחר הוכחות לכסא גלגלים או לפחות לזוג  ,"אוי, סליחה"

  קביים. אלמלא חרדתה היתה פורצת בצחוק.

 מאחר שהלינץ' שחששה ממנו לא התרחש, התישבה חזרה בכסאה כדי להפגין סולידריות עם בן זוגה. 

ורשה, -רק האם, גברת גטו כל הנוכחים פצחו בשירת התקווה, כשהם עומדים בגב ישר ובראש זקוף.

 שחשה לפתע חלל מצידה הימני, הסבה את ראשה ותקעה בבתה מבט כזה, שהרים אותה מיד מכסאה. 

אבל מבטו הנוזף של רוני לא איפשר לה להתיישר וכך נתקעה באמצע הדרך; ברכיה כפופות וישבנה בולט 

 רה לאורך כל שירת התקווה. באופן מוזר ואוילי לאחור, חשוף לאוויר ולמבטי הנוכחים. כך נשא

   לא ממש יכולה לשבת, לא ממש יכולה לעמוד.
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