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היא יורדת בריצה שלוש קומות אפלוליות, תרמיל גב על כתפה הימנית, שק שינה תחת זרועה 

של נעלי ההליכה החדשות על המדרגות, משל היה ידיעה  תיפוף המהדהדההשמאלית, מתענגת על 

 ברת אליה דרך ג'ונגל עבות.מסתורית המוע

 לבסוף פורצת אל השמש, כמו איקרוס, בזינוק מרהיב מעל חמש המדרגות האחרונות.

ת הרחוב, בסובארו סטיישן אפורה ומאובקת. ידו ינהוא מחכה לה, מול הכניסה האחורית, מעבר לפ

 נות.וחזת בסיגריה, חשופה דרך החלון הפתוח, מטופפת על הפח החם בחוסר סבלאהגדולה, ה

 מבעד לשמשה המסנוורת את עיניה.  היא יודעת שהוא חוקר את גופה עכשיו, רואה ואינו נראה,

 "את הולכת ומשמינה כמו בלון!", היא מדמיינת את פניו מתכרכמים, "מה קורה לך"
פתאומי לסגת לאחור, הולכים ונעשים  הצעדים, בשל דחף .היא הולכת לקראתו, שרירי הבטן ננעלים

חש מעליו בנוכחותה קטנים. נשימתה מהירה וקטועה, כמו עכבר קטן העומד לנגוס בפיתוי אבל 

 המאיימת של מלכודת.

 תרמיל הגב ושק השינה לאחור ומתיישבת במושב הקדמי. היא פותחת את דלת המכונית, זורקת את

 ייתי נוסע ומשאיר אותך כאן לבד מאחור.""ה, הוא מתניע את המכונית כשסיגריה בפיו, "עוד דקה"
"רק חמש דקות איחור. ממה אתה ן כדי לנשום קצת אויר, לוהיא פותחת את הח ,"אבנר"בחייך, 

 עושה ענין?"
היא מפנה מבט לראי הצדדי שמחוץ למכונית כדי לבדוק את הקמטים שגילתה, כמו בכל בוקר, על 

לא כדי שפניה יהיו בצל. אולי אבנר  גן השמשמפניה. השמש מכה עליהם באכזריות. היא מורידה את 

 .ישים לב

 

בהירות, ערימות חול, -כות חומותשבע. שמיים אפרוריים, גבעות ר-סוף סוף חולפים על פני באר

קבוצה מכונסת של עצים דהויים,  עיקול בדרך מידיצבורים דלילים של שיחים מיובשים בערוצים. מ

 סביבם.שנערמה ביד נעלמה שמוטי ענפים, שבויים מאחורי סוללת עפר 

בין הגבעות פחונים מטולאים אפורים, מכוסים יריעות פלסטיק מהודקות בצמיגים שחורים. עמודי 
ילדה יחפה בשמלה אדומה ומכנסיים צהובים הולכת בנחישות  .עדר עיזים שחורותו חשמל בודדים

 מן הפחונים לתוך הגבעות הריקות.

 היא רוצה לזעוק. "לאן את הולכת, ילדה. אין שם כלום!"

 , רוטן אבנר, מכבה סיגריה ופותח את הרדיו.לא נספיק להגיע לפני החושך""

 

עץ שיטה ענק, אפור ומפותל, מקבל את פניהם בפתח חניון הלילה של המכתש הגדול. באפילה 

המתעבה אבנר מרתיח מים על גזיה ושולח אותה לקושש עצים למדורה. היא שמה בטייפ של 

"לא, לא מצטערת אבנר הביא, ומשאירה את הדלת פתוחה. המכונית את הקסטה של אדית פיאף ש
, כשהיא מגששת את דרכה לעבר השיחים המתמזגים כגזירה עתיקה צעדיה אחרי עוקב על כלום"

 ת ליחידה אחת אפורה כהה.עם הגבעו

בלי התראה פותחים  –ההרים הכהים רי חומא –, השמיים ענפים יבשים מהכשהיא חוזרת ובידה כ

קולית מרהיבה. כאילו כמה פנסי קסם מנהלים שיחה דוממת על המשטח רוטט והשקוף -ורבתצוגה א



אור אדום מרוכז בוער מעל הפסגות השחורות  .מתחתועונה לו אור ורוד  מעלמולה. אור צהוב נמתח 

 ט לצדדים, משתלט לאיטו על הכל.פשומעליו אור סגול מת

 לקפה השחור ומערבב.מניחה את הענפים ליד אבנר, השופך סוכר היא  – "תראה את השמיים"

, זה זוג-"טיול בטבע בלי רומנטיקה ובלי בת, הוא מסתכל עליה ועל ההרים. זה""יפה, אבל זה לא 
 פשוט לא זה."

כך מושיטה -ילו חטפה סטירה. רגע היא מהססת ואחרמבטה נעשה אטום ושרירי פניה מתקשים כא

 את הלחי השניה.

 "ואיך מתקדם הרומן שלך עם לאה?"
 , הוא כועס ולאחר רגע של שתיקה עונה:"למה שאני אספר לך"

  "כלום, לא קורה כלום."
 .וא מושיט לה כוס קפה והיא כורעת לצידוה

 א הרי מאוהבת בך..."י"אבל למה? ה
אבנר מצית סיגריה ומושך את העשן עמוק לתוך הריאות. הוא נושף לאיטו והעשן הלבן עולה 

 ומיתמר, מסתיר ומגלה את אפו, עיניו וגבותיו הסבוכות.

 "זה מה שאת אומרת. אני לא מוצא לזה שום הוכחות."
 

גב אל גב וכאילו ישנים, אבנר  ממת, על מזרונים דקים,דובלילה, בחלק האחורי של המכונית ה

עה למגע בלי תנו מכרתתמסתובב אליה וידו יוצאת למסע איטי על ביטנה. היא עוצרת את נשמתה ומ

 החם, הנכסף, של ידו הגדולה.

תו העצומה, השחורה, הולכת וגדלה, אבנר הופך אותה על גבה וכורע מעליה. היא רואה את צללי

 מתקרבת ומסתירה את אור הירח הגולש פנימה, כמו חלב רותח, מן החלונות.

ת בעיניו העצומות, והיא יודעת. הוא לא אוהב אותה. הוא מועך אותה, בעיניים פקוחות היא מתבוננ

 יה, ועכשיו הוא מדמיין אותה. את לאה.פורם את מכנסיה, מפשק את רגל

 פתאום אין לה אויר לנשימה.

 "אבנר, אני לא נושמת טוב."היא מחרחרת. 
היא מתיישבת, נושמת ונושפת, מנפחת את בית החזה, אבל  אבנר נרתע ממנה לאחור ונשכב לצידה.

 האויר לכוד בריאות.

 לחיצות. וסוחטת ממנו כמה בבקדחתנות היא מחפשת את המשאף בתרמיל הג

שום דבר לא עוזר. צפצוף חד ומתמשך ממשיך להשמע עם כל נשימה, כאילו קטר רכבת קטן ואבוד 

 משוטט לו בתוך צינורות האויר החסומים, מחפש דרך יציאה, קורא לעזרה.

 "סוף הטיול"., בהחלטיות , אומר אבנרחולים"-"אני לוקח אתך לבית

 היא מנידה בראשה ימינה ושמאלה בכוח אילם.

 י צריך שתמותי לי בין הידיים?""מה, אנ
 ".זה יעבור" ,, היא משתנקת"תעזוב"

חולים. לא -"אם המצב לא משתפר, אני לוקח אותך לבית, הוא אומר בעיקשות, "יש לך חצי שעה"
 מעניין אותי כלום."

 ריאות.היא לוקחת עוד סחיטה מהמשאף, אבל האויר שנכנס לא מצליח להבקיע דרך אל ה

לת, גופה מוטה לפנים, נשען על ידיה, פניה המאומצים פונים במבט פלהיא יושבת על ברכיה, כמת

עיוור לפנים, מנסה בכל כוחה למחוק מתודעתה את הבושה, ההשפלה, את חצי השעה שאוזלת ואת 

 אבנר, המתבונן בה ללא הרף.

 



 קת אותה אל מצחה.של אבנר ומהד ידועל סף הויתור והשבירה, היא לוקחת את כף 

 "אני חושבת שזה יעזור."היא לוחשת. , בע שעה"ר"תלחץ לי כאן את היד חזק ככה 

את שורשי שערה, עיניה ואפה, ממש כמו כף ידו של אביה, סה כף ידו של אבנר כבדה וחמה, והיא מכ

 כשהיה משכיב אותה כל ערב לישון.

יום. הוא היה מזיז הצידה את השמיכה, מתיישב לידה על המיטה, מתבונן  לרגע הזה ציפתה כל
בחיוך, בעיניים חומות וטובות בראשה הקטן המונח על הכר. היא היתה עוצמת עיניים בחוזקה, הוא 

, ומניח את כף ידו הגדולה והכבדה על מצחה. ראשה, כמו היה מחובר לעוגן "לילה טוב"היה לוחש 

הכר הרך, ומחשבותיה החרדות, המסוכסכות, היו נרגעות, נפרדות לאיטן  ענק, היה צולל לתוך

 ושוקעות עמוק עמוק, כמו חוטים זוהרים, בים אינסופי, חם, עוטף ואוהב של חלומות.

 

 שואל אותה אבנר ומושך את ידו. ,"את עוד בחיים?"

ויוצא בזרם דקיק, בלתי מורגש, מתוך הריאות. היא מנידה  נסמתוך ערפל היא מרגישה באויר הנכ

 בראשה וקורסת בתשישות מנצחת על המזרן.

 כן, היא עוד בחיים.
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