
 

 

 דה דה די די דם דם

 נורית פגי

  

בשעה חמש אני מתניעה. יום שישי אחר הצהרים, הכבישים ריקים. אני יורדת מקו פרשת המים של 

 רכס הכרמל לרחוב שמשון.
האוניברסיטה צומחת מולי, כמו אצבע משולשת, בין צמרות האורנים הזעירות, הירוקות והמעוגלות, 

אל הצ'ק פוסט נפרש לעיני נוף הגליל הכחלחל מבעד לעשן המעטרות את בסיסה, ובכביש היורד 

 הארובות הקבוע, האפור לבן, של איזור התעשיה.

בפניה ימינה בצומת יגור אני מבחינה, כמו בצומת שלפני כן, בזרי פרחים מכונסים בדליי פלסטיק 

נכתב בטוש  עליו אריזות שקופות אדומות כשמתחתם קרטון לבן עליו צבעוניים גדולים ולידם דוכן

 שחור וביד לא יציבה "תותים".

אמש, בשעה שבע בערב, ליד שולחן האוכל העגול במטבח, מול קערת סלט חסה, גזר ומלפפונים, 

בי כבר כמה שנים, לנסוע למקום רחוק ובלתי נודע, להקים אוהל במו  ה שדוחקתהחלטתי לממש פנטזי

 ידי ולישון בשק שינה תחת כיפת השמיים. 

 י, לבדי.אני, בעצמ

 י כדי לבטל את היציאה המשותפת שלנו לסרט ליל יום שישי בסינמטק. טצלצתי לקו
 את נוסעת לבד?!קוטי היה מזועזע.  - לבד?

 צחקתי, מרגישה נועזת. - כן, לבד

 זה כל כך לא נוח לישון בשק שינה.הוא התעקש,  - אבל למה להשאר לישון שם?

 תחת לאלפי כוכבים? איפה הרומנטיקה שלך?ומה עם הכיף בלישון מהתרסתי,  - אז מה

 

הפורד פיאסטה הלבנה שלי מטפסת בזריזות בעליה המפותלת לטבעון, אל מול אורני הפסגה הגבוהים 

השומרים, יורדת לצומת אלונים ופונה לכיוון טבריה. מימיני ומשמאלי נחות הגבעות  המגינים על קברי

שיפועים רכים. מימין לכביש, שלושה עצי ברוש שחורים ב המעוגלות של הגליל התחתון, שדות מעובדים

תוחמים קו גבול בין שדה צהוב ושדה חום. משמאל, עץ אלון ענק מתנשא באמצע שדה חרוש, 

 כשהתלמים מכבדים את קדושתו ומתעגלים סביבו. עצי האלון, הגולשים לפני במורד הגבעות במרווחים

 אני מחפשת ביניהם דמויות מתחבאות.קצובים, מזכירים לי את היער המהלך במקבת ו

בצומת המוביל אני מבחינה באריזות שסק כתומות שנוספו לאריזות התותים האדומות ובבייגלאך עם 
דליי הפרחים. באיזור הזה, חולפת מחשבה בראשי, כנראה לא מביאים פרחים  שומשום המחליפים את

 הביתה ביום שישי.

לת מוביל המים הארצי, המחצבה האוכלת בהר תורען, והנה אני חולפת על פני מאגר בית נטופה, תע

 מלך הצלבנים, לילה לפני סופו המביש בקרב קרני חיטין. צומת גולני, מקום חנייתו של

לנסוע לבד לאיזה חור ולישון באוהל אני שומעת את קולה של אימי מצרצר מעל כתף ימין,  - השתגעת?
איפה האחריות שלך?! את לא חושבת על הבן שלך?! מה יהיה מסביב? תגידי,  עם מי יודע איזה חולירות

 אם לבן שלך פתאום לא תהיה אמא?!
אני פונה שמאלה ולאחר רבע שעה מתנשא לעיני הגוש הכחול אפור, המאיים, של הרי הגליל העליון, 

 דרך אובך לבנבן בקרני שמש אלכסוניות, רכות ומלטפות. מעבר לבקעת בית נטופה המוארת

י חיטין ומצוק הארבל מימין, ובין לבין פתאום, שמחת פגישה, הבהוב ראשון של הכנרת באור פסגת קרנ

 תכלת פלדה.
 



 

 

פניה ימינה למגדל והנה, סוף סוף, אני נוסעת במקביל לקו החוף. כל הדקלים, משני צידי הכביש, 

 גנוסר.הרוח המערבית העזה הנושבת עתה דרך בקעת  משתחווים לימין, לעבר הכנרת, בשל
ת כרי דשא", ומתחתיו, הפלא ופלא, קשור לעמוד, יאתר ספיר מולי. שלט חום מסמן ימינה ל"אכסני

 Welcome to Jacob’s "ברוכים הבאים!שחור דקיק, בכתב יד:  שלט קרטון לבן ועליו כתוב בטוש

Ladder ,"כשדפדפתי בעיקר. היום בצהריים,  סכסיים-שלט כמעט בלתי נראה, ליודעי דבר בלבד, אנגלו

 בעיתון "כלבו" ובחוברת "עכבר העיר" ולא מצאתי שום סימן לפסטיבל התחלתי לחשוש, אבל הוא

 צדק, המורה שלי לשיטת אלכנסדר, כשסיפר לי אתמול בשיעור שהפסטיבל כנראה מתרחש כאן.

לנות באנחת רווחה אני פונה ימינה, לכביש צר ומתפתל, ומצטרפת לטור מכוניות אין סופי הממתין בסב

 אכסניית כרי דשא שליד חוף הכנרת. לכניסתו לחניון

 

אני מדמימה את המנוע ופותחת חלון. שקט ושלווה. מצידי הכביש קוצים ראשונים של קיץ, צמחים 

גדולה ושטוחה וגבעולי שיבולת שועל. משמאל, בין הכביש לשפת הכנרת,  גבוהים עם תפרחת לבנה,

נשמע ברוח החמה. השמיים תכולים. עננים  הם המרשרשיםאקליפטוסים אדירי מימדים שרחש ענפי
 קטנים, לבנבנים, אפורים וורודים, משייטים מול השמש המתחילה לשקוע. 

 אני מתקדמת עם טור המכוניות הזורם לאיטו לכיוון הכניסה.

 שואל מאבטח עם רובה המופיע פתאום משום מקום.  - מאיפה את באה אלינו?

ד, הפעם בעברית,  תלוי בצד שמאל על הגדר. ברוכים הבאים לסולם יעקב. שלט צהוב, הכתוב בכתב י

ש"ח. ברמקול, מרחוק,  150ש"ח ולחיילים וסטודנטים  110 5-15לילד בין  ש"ח, 160המחיר למבוגר 
 כבר נשמעים צלילים עליזים של ריקודי אסם אמריקאים.

ר ששני שומרים חמושים משני צדדיו, שתי בנות עומדות בצד הדרך ומוכרות כרטיסים. אני מגיעה לשע

מכוניות החונות בצפיפות ולאחר הכוונת הסדרנים מגיעה לאיזור פתוח מול  מתמרנת שמאלה בין טורי

 שפת הכנרת המכוסה חלוקי אבן.

 

אני יוצאת מן המכונית ומתמתחת מול הים. ההרים מעבר לכנרת ורודים אפורים. הים, במרחק כמה 

שטוחים ושקופים המלחכים עשבים ירוקים המזדקרים כמו מאות רומחים  גליםצעדים, משלח לעברי 

 קטנים מבין החלוקים הלבנים.

מאחור, מתחת לאקליפטוסים עצומים ודקלים גבוהים, מצטופפים, כמו פטריות ביער, מאות אוהלי 

, השומרות בקנאות על מורשתן התרבותית ,סכסיות-משפחות, רובן אנגלו איגלו כסופים. משפחות
ליד גריל פחמים. חלקן יושב על כסאות ואוכל  יושבות לפני האוהלים ואוכלות מסביב למדורה קטנה או

האוהלים, מרים את  מעל שולחנות וחלקן מתרווח על שמיכות או מחצלות. כלב לברדור לבן משוטט בין

תופים נותנים  אפו, מדי פעם, להריח את ריח המנגל הנישא באויר. ברמקול מרוחק מייללת מפוחית פה,

 וגיטרה חשמלית צובטת. אורות טבריה מתחילים לנצנץ מרחוק. קצב

אני מוציאה את האוהל ושק השינה מהמכונית ומועדת על מרבד עלי אקליפטוס צהובים ויבשים 

החלקלקים והעגולים. לאחר הליכה קצרה אני מוצאת פינה מבודדת מתחת  המכסה את חלוקי האבן

 ח האוהלים.לעץ אקליפטוס בקצה משט

הוא שר, וכמה גברים העומדים ” …Shake, baby, shake“: זמר צרוד מצטרף למפוחית הפה ולגיטרה

מנפנפים מעל הגריל לפי הקצב. באוהל שמולי, שתי בחורות וגבר בגילאי  בפתחי האוהלים שמסביבי
שימורים, שופך ומדברים. הגבר פותח קופסת  סוף העשרים, יושבים על כסאות פלסטיק לאור מנורת גז

 את תוכנה המרוסק לצלחת ומציע אותה לאחת הבנות.

“Thank you very very much”...  אומר הרמקול. בשקט שמשתרר פתאום, מתוך החשיכה, נשמעת

 .של צרצרים וקרפדות תזמורת מחרישת אוזנים



 

 

 אומר בסיפוק, מעל הבמה, מארגן הפסטיבל כשהוא מסתכל סביבו.  - לא נשארתם בבית

מדרון דשא רחב מימדים הגולש מבנין לבן בעל שלוש קומות, יושבים המוני אנשים על כסאות  על
ומחצלות, אוחזים בכוסות בירה שקופות וצופים בבמה הקטנה, המוארת,  פלסטיק נמוכים, על שמיכות

עשויה מקונסטרוקציה של מתכת ומוארת  שבקצה התחתון הרחוק של המדרון. הבמה הפתוחה,

וארבעה רמקולים  סים צהובים, אדומים, ירוקים וכחולים. בקידמת הבמה מקרופוניםמלמעלה בפנ

 שחורים, רחבים וכבדים.

מודיע מארגן הפסטיבל. לקול תשואות  - אנחנו החלטנו להמשיך בחיים הרגילים שלנו, שזה סולם יעקב

 בהתלהבות: ושריקות הקהל הוא מוסיף

“Jacob’s Ladder is a family affair and you’re all my family! I love you!” 

חמישה גברים מזוקנים, בני ארבעים וחמישים, בבגדי קאנטרי, עם כלי נגינה, עולים לבמה. מארגן 

ראשו כובע בוקרים, מצביע על אחד מהם, גבר שמנמן, מקריח, בעל קוקו  הפסטיבל, גבוה, ממושקף, על

קבלו את בנג'ו דן, שבא אלינו ישר מוושינגטון  הוא מכריז. - סוף סוף יש לנו נגן בנג'ו יהודיוחיוך מבהיק. 
 די סי, עם מוזיקת בלו גראס וקאנטרי אמריקאית.

לקול תשואות הקהל מתחילה קשת הכינור לרטט ולקפץ על המיתרים. שאר הנגנים מצטרפים 

במה. יד לפי הקצב. אמא אחת רוקדת עם שני ילדיה הקטנים לפני ה ומכופפים ברכיים, מעלה, מטה,

המתניים, רגל קדימה, רגל אחורה,  למעלה, יד למטה, תחת קדימה, תחת אחורה. עכשיו הידיים על

בכמה  מרפק בתוך מרפק, סיבוב עם הילד לפנים וסיבוב עם הילד לאחור. החמישיה שעל הבמה שרה

נה בסלסול קולות ובין לבין מנהלים הבנג'ו והכינור דואט. הבנג'ו שואל בפשטות עליזה והכינור עו

 מתחנחן. 

 “I’ll step in two, my honey!”.שרה הלהקה והקהל שר איתה, מוחא כפיים לפי הקצב 

 

 מכריז מארגן הפסטיבל בסיום ההופעה.ג'ולי שפירא, ג'ולי שפירא, גשי בבקשה לבמה, מחפשים אותך, 

“July Shapira, please come to the stage. Someone is looking for you”. 

אני מסתובבת בקצה משטח הדשא, על השביל המוביל משער הכניסה לבמה. בצד השביל שולחנות 

מניח בחור מזוקן בבגדי כותנה בהירים כדי חרס לבנים ליד  הפעלה לילדים. על אחד השולחנות
יושבת מרוכזת ומציירת  קופסאות צבע ומכחולים. ילדה אתיופית יפה בחולצת סווטשירט צהובה

 ם על אחד האגרטלים. כשאני מתעכבת לידה, עוברים על פני כמה בחורים כשהם נוגסיםפרחים אדומי

 בבגטים ענקיים נוטפי נקניקיות וסלטים מן הדוכן שליד שער הכניסה.

 

צורחת מאחורי אחת האמהות כשהיא  -איל, בוא הנה. אתה לא הולך לשום מקום בלי אבא ואמא! 
ם קצרים ושיער זהוב ומתולתל, רץ חזרה לעברה בפנים עם מכנסיי רוקעת ברגלה. ילד קטן, יחף,

 כעוסות. 

הופ וסרטים -, על הדשא, ילדים משתעשעים בהולהצ'י ולצידו-מימין לכניסה, אוהל פעילויות טאי

  ארוכים.

 ...”Oh, it’s so easy“: הם אומרים זה לזה בגאווה

ות, וילונות ואהילים, ספרים רוחניים, למעלה, בצד הבנין, דוכני מכירה צבעוניים של בדים הודיים, מפ

כותנה בסגנון באטיק, קטורת, משחקים עשויים עץ וביצים מאויירות. יש גם  פסלונים, תכשיטים, בגדי

 דוכן לקריאה בכף היד ודוכן לטיפולי רייקי.

ילדים ומבוגרים משוטטים בין הדוכנים ובחשיכה אני שמה לב ללהיט חוצני חדש שחלקם עונדים: 
שקוף המפיץ אור כחול זוהר ונראה כמו משדר רב עוצמה לתיקשור עם  עם תליון פלסטיק שרשרת

 עולמות רחוקים.



 

 

 .'אייריש קרים'בשעה תשע עולה לבמה להקת 

 “Who likes Irish music?” שואל מארגן הפסטיבל והקהל שואג בשמחה. הלהקה פותחת בנגינה וקבוצת

שואג המתופף והצעירים קופצים  - יה-הילריקודים אירים סוערים מימין לבמה.  צעירים מתארגנת

 ורק הרגליים נעות קדימה ואחורה. מעלה מטה כמו תיישים. הידיים מאחורי הגב

על הבמה, מימין, עזרא הכנר, רזה, כבן ארבעים, עם מכנסי ג'ינס שחורים וחולצת פסים צבעונית. לידו 

ה הימנית, נמוכה, שמנמנה, כבת חמישים, אדמונית קצוצה, על פניה חיוך כתפ ברכה, גיטרה תלויה על

עצובה גדולה, יושבת על שרפרף בבגדים שחורים  גדול ומבריק. לצידה פטרישיה, בת גילה, בלונדינית
הנראית כמו אחותה  ואוחזת מעל ברכיה, באקורדיון קטן, כאילו היה תינוקה. מימינה שני החלילנית,

נועם ניני. עם חולצה אדומה וחצאית ארוכה שחורה, מביטה בהערצה באורי התאומה של אחי

שהוא גם שר וגם מתופף בתוף האירי: גבר נאה ורזה, כבן חמישים, בעל עיניים כחולות,  הגיטריסט

 תואמות, חולצה שחורה קצרה ומכנסי חקי מגוהצים.  חיוך שובה לב החושף שיניים לבנות

 פון.ברכה האדמונית מתקרבת למקרו

היא  - מחיאות כפיים סוערות למנחם ויהודית, שבזכותם מתרחש הפסטיבל כבר עשרים ושלוש שנה
במחיאות כפיים כיאות. עכשיו פטרישה, שמסתבר שהיא הנגנית היחידה בעלת  מכריזה. הקהל מגיב

 את אהובה בזרועות אשה אחרת. דם אירי בלהקה, שרה שיר עצוב על אשה המגלה

 “Da Da Di Di Dam Dam” היא שרה תוך כדי רקיעה נמרצת ברגלה הימנית. התוף האירי מצטרף

מחדש. אורות הבמה מהבהבים, האקורדיון נמתח ומתכווץ, הגיטרה  לשירה ושאגת הקהל נשמעת

הד מפסגות הרים גבוהים, והתוף מזרים  נפרטת, החליל הכסוף הקטן פולט צלילים עדינים המביאים
ושמאלה לפי הקצב.  שים סביבי, וגם אני, מניעים את כפות הרגליים ימינהדופק מהיר לורידים. כל האנ

עם סיום השיר מרימים חברי הלהקה לקול מחיאות הכפיים את ידיהם למעלה וברכה מחייכת 

 למקרופון:

 אין, אין כמו סולם יעקב.
מול  ממלמל מישהו מאחורי, והלהקה מנגנת עוד ג'יג. שוב נעמדת ברכה - איזה כיף, איזה כיף

 יעקב. כבר אמרתי? לא חשוב, אני אגיד עוד פעם. אין מה להתבייש. אין, אין כמו סולםהמיקרופון: 
 - מה איתך? זה פסטיבל של מוזיקה איריתשואל גבר השוכב לצידי.  - יש סיכוי שהגבעטרון יופיעו?

וכבת לצידו הוא מתריס ומלטף את בתו הקטנה הש - אוהב את הגבעטרון אבל אניגוערת בו אשתו , 

לאחר רגע ומענענעת אותה ימינה ושמאלה, לפי  כשראשה בתוך בית השחי שלו. אמה לוקחת אותה

 הקצב.

 

 מנצל מארגן הפסטיבל הפסקה קטנה. ג'ולי שפירא, ג'ולי שפירא, גשי בבקשה לבמה,

“July Shapira, please come to the stage”. 

 
 אתם עכשיו באירלנד.לוחשת ברכה למיקרופון,  - תעצמו את העיניים

כה זה היה צורח מאחורי בהתרגשות במבטא אנגלוסכסי גבר כבן חמישים בעל שיער אפור. כ - כן, כן
בתו בת החמש, מוצצת אצבע ובוהה רוקדים אבל נחמדים נחמדים.  באירלנד ערב ערב. שותים,

ואו, הם כל כך מתנועעת על הדשא לפי הקצב. ו באדישות בבמה, יושבת על רגלו האחת כשרגלו השניה
 הוא צועק לאזנה של השכנה שלידו. -טובים 

גבר הנושא על כתפיו ילד עם תליון חייזר כחול, מקפץ מעלה מטה ומצטרף לרוקדים מימין לבמה. 

שלי לשיטת אלכסנדר, עם אשתו האנגליה ובנו הקטן בן השש, בין  פתאום אני מגלה את המורה

 הרוקדים.

 



 

 

 לידם עומד מארגן הפסטיבל ומשוחח עם שני שוטרים. הוא עולה שוב לבמה.

היא בת חמישים ושבע, הוא אומר למקרופון.  - משטרת טבריה מחפשת מישהי בשם ג'ולי שפירא
לה נטיה להרדם במקומות פתוחים. ג'ולי שפירא, בואי בבקשה לבימה.  בלונדינית עם משקפיים ויש

מסביב אולי ישנה מישהי כזאת לצידכם,  ואתם תסתכלו בבקשה משטרת טבריה מחפשת אותך.
 בלונדינית, ממושקפת, בת חמישים ושבע.

 הקהל צוחק וההופעה ממשיכה.

מודיע אורי והקהל שואג ושורק באי הסכמה. לאחר שהלהקה מבצעת את השיר  - אנחנו לקראת סיום

 וב בשל התלהבות הקהל.מחליט מארגן הפסטיבל להעלות אותם ש האחרון ויורדת מן הבמה,
ם על -ל-ו-כ-בתנאי שאומרת ברכה האדמונית והחיוך הנצחי שעל פניה מתרחב.  - אבל בתנאי אחד

 הרגליים.
 הקהל שרק חיכה לאות השחרור, מתרומם ונעמד על רגליו. ואז, כשהתוף מתחיל לתופף, הגיטרה

נים, גבוהים ונמוכים, שמנים והחליל לחלל, כולם, גדולים וקט והכינור לילל, האקורדיון להשתפך

ורזים, צעירים ומבוגרים, נשים וגברים, כולם, ואני בתוכם, מתחילים לקפץ, לדלג, לשיר ולמחות כפיים 

 בקצב.
שר אורי כשעל פניו חיוך של מי שבא על סיפוקו אל מול קהל האלפים  - בעולם יש שמש ויש ימים יפים

 השר ומקפץ.

 על הנשמה שלי. זמנים קשים אל תחזרו, די רבצתם
 

 בתום ההופעה אני נכנסת לקפיטריה הנמצאת בקומת הקרקע של האכסניה.
 אני נעמדת ליד הדלפק ומבקשת תה עם נענע.

נשמע קול עמוק מאחורי גבי. אני מסתובבת ומגלה את הדוור מסניף וודג'ווד במרכז הכרמל,  - שלום

די ומבט מוזר. בכל פעם שראה אותי, בסניף ממושקף, בעל עיניים גדולות מ גבר באמצע שנות הארבעים,

או בבילוי מקרי במועדון, היה מתעקש להתקרב  הדואר, ברחוב, באסיפה פוליטית שהשתתפתי בה פעם,

 ',ספר הג'ונגל'בסרט  אלי ואני הייתי בורחת. המבט המוזר, שהזכיר לי את מבטו של הנחש המהפנט

כן בין הדוכנים ראיתי אותו משוטט יד ביד עם אשה היה מפחיד אותי כל פעם מחדש. כשטיילתי קודם ל
מאוד ושמחתי שהנה מצא לו לבסוף מישהי. חשבתי שהצלחתי להתחמק ממנו, אבל הוא כנראה  שמנה

 לא מוותר.

 אני אומרת בחיוך נבוך, מנסה להתרחק קצת מפניו הקרובים מדי. - סכסי-לא ידעתי שאתה אנגלו

 אפשר לדעת. יכול להיות. איהוא עונה.  - למה לא?
 אתה לא מכיר את ההורים שלך?אני נדהמת,  - מה

 הוא עונה ועיניו הולכות ומתרחבות. - לא שמעת על בנות ישראל שנאנסות?
 -אתה רוצה להגיד ש פי נפער. 

 נעלמתי. מחפשים אותי.הוא אומר,  - אופסהוא מתחיל לפשפש בכיסיו ומוציא פלפון מצלצל.  - רגע, רגע
 דים הצידה ואני מנצלת את ההזדמנות וחומקת עם כוס התה ביד דרך דלת היציאה.הוא הולך כמה צע

 

לבמה. חמישה אינטלקטואלים שנראים כאילו צמחו על רקע  'עשב בר'בשעה אחת עשרה עולה להקת 
מוזיקת עולם. הכנר, כבן עשרים וחמש, בהיר, ממושקף, נראה כמו ילד  של מוזיקה קלאסית מנגנים

הנשיפה, גבר מקריח, כבן ארבעים, מקרב אל  מורת הפילהרמונית. האחראי על כליפלא שברח מן התז

וחלול, צינור  פיו בסבר פנים רציניות כלי נשיפה פאליים מוזרים למראה, דלעת המשמיעה צליל נמוך

שחור באורך מטר הצבוע בפסים לבנים ומשמיע תרועת פילים, חליל עץ ענק המשמיע צלילים צרודים 

 רכים.



 

 

הלהקה, כבן שלושים וחמש, בעל שיער שחור רך מתולתל, עינים צרות, חולצה סגולה רקומה עם  סולן

 על כתפו הימנית, פושט את ידיו לעבר הקהל. צווארון פתוח, גיטרה תלויה
הוא  - בואו תרחפו איתי. הוא מתווה מעגלים בידיו. אני מרגיש כאן הרבה אהבההוא אומר,  - אהבה

והקהל מרחף עם הלהקה גם למדבריות ערב, אסיה, לארצות הבלקן  לאפריקה. תיבואו תרחפו איאומר, 

 ואפילו, שוב, לאירלנד. 

 
הקהל מוחא  אז תקראו להם לחזור.שואל מארגן הפסטיבל בסיום ההופעה,  - אתם אוהבים אותם?

 כפיים כנדרש ומקבל הדרן.

 בסוף ההופעה עולה מארגן הפסטיבל ומודיע בחיוך למקרופון:

 רבותי, נמצאה האבידה, ג'ולי שפירא נמצאה בריאה ושלמה והיא עכשיו בדרך לטבריה עם המשטרה.
 

, הנראית כהיפוך המוחלט של הילדים הטובים 'מידנייט מוז'ו בלוז בנד'ובשעה אחת, עולה לבמה להקת 

שילוב  על האורגן הקטן, הנמצא משמאל לבמה, מתנפל בחור כבן עשרים הנראה כמו .'עשב בר'מלהקת 

מקורזל, גבות עבות מחוברות, אף נשרי ושינים גדולות בולטות.  של דב גריזלי ושפן סלעים. שיער שחור

חוטב עצים. האורגן הניצב על ארבע צינורות  כתפיו רחבות, ידיו שעירות ואצבעותיו עבותות כאצבעות

חובטות בו מימין  זלימתכת דקיקים, רועד וכמעט קורס תחת המשקל המופעל עליו. ידיו של דב הגרי

 ומשמאל ואצבעותיו המתנועעות ללא הרף עוברות שוב ושוב על פניו בסערה. 
מאחור, פקיד בנק כבן ארבעים, רזה, נמוך, אוזניו בולטות ומשקפיו עבות וגדולות, מתופף במרץ על 

יסט נראה כמו איכר שזה עתה נגרר משדה הפלחה, ועל קידמת הבמה, גיטר התופים. הבסיסט שלידו

 וסולן שנראים כמו שני אחים, לא מאותו אב.

שניהם לבושים שחור ולשניהם מגבעת בוקרים שחורה מעוטרת תליונים כסופים בסגנון מקסיקני, אבל 

בעל אף קצר, חזירי, שפתיים עבות, עיניים שחורות קטנות ומבט מרושע, נראה  הגיטריסט, גמד קירח
בעל שיער שטני ארוך, עינים ירוקות ושפתיים רכות,  גבוה, כמו אסיר נמלט. אחיו הסולן, לעומת זאת,

 ונראה כמו חלומן של נשים רבות.

“Do you have the Blues?” - בשעה זו חציו העליון הרחוק של  - שואל הגמד הקשוח. הקהל שהתמעט

מגיב בשריקות ושאגות. הגמד מנענע בראשו באי  - מאנשים, כסאות ושמיכות מדרון הדשא כבר ריק
 שביעות רצון לאחיו.

“I didn’t hear you, so I’ll ask you again. Do you have the Blues?” 

 לשחקים. הפעם שריקות ההתלהבות ושאגות הקהל מרקיעות

“So let’s play the Blues!” - .הוא אומר והלהקה פותחת בסדרה של שירי בלוז המרעידים את הנשמה 

להבות לפני הבמה. רבע שעה אחר כך, הבלוז שנכנס בעצמותי, קבוצה גדולה של צעירים מתפתלת בהת

ומקפיץ אותי מעלה מטה לידם. באנקת רווחה אני מבחינה בעוד חמישה זקנים  מקים אותי ממקומי,
גבר גדול כבן חמישים, בעל שיער כסוף, קופץ לבמה, מניף  כמוני המפרכסים לצידי הבמה. אחד מהם,

 אחרת הלך לנו הערב. אל תתנו להם ללכת,את ידו, כאילו היה ג'ון טרבולטה, וזועק למקרופון: 

הסולן הבלונדיני מפלרטט עם להקת הנערות המתפתלת מולו. הוא יורד על ברכיו, שר משפט שבסופו 

י הנערות הרוקדות לתשובה. אחת מהן עונה לו בקול יפה וגבוה המקרופון לשפת סימן שאלה, ומגיש את

נמוך והיא מסלסלת לעברו בקול גבוה. הוא תוקף בקול  כאילו היתה זמרת מנוסה. הוא פונה אליה בקול

 גבוה והיא מאלתרת לו בקול נמוך. אני מביטה בשניהם בהערצה.
מצריות. אחר כך הן נעמדות לפני שתי בנות עולות לבמה והולכות ימינה ושמאלה עם תנועות יד 

את שירת הלהקה. הקהל משתולל ורק הסולן, לאחר שעת הופעה  המקרופון ומלוות בעינטוזים

 אינטנסיבית נראה כאילו עוד מעט יקרוס ויתעלף.



 

 

הוא מודיע שזה השיר האחרון. הקהל מגיב בשריקות אי הסכמה ומארגן הפסטיבל משכנע אותו לבצע 

 ”!Go home, people, go to sleep“עד שהסולן אומר למקרופון חיוור ותשוש כולו:  עוד שיר ועוד שיר,

ורק דב הגריזלי הצעיר ממשיך לנגן, מסרב להפרד מהקהל שעטף אותו  הלהקה מתחילה לרדת מן הבמה

מתנתק בצער מן הקלידים, נעמד ומשתחווה לפרידה מן דב משמיע פקודה וה באהבה. הגמד המרושע

אוכזב פונה לאחור ואני מפלסת דרך בין האנשים השרועים על הדשא, בתוך שקי שינה הקהל. הקהל המ

 לילה תחת אלפי כוכבים. ועל מזרונים, מתכוננים לשנת

 

אני מזדחלת לתוך האוהל ומגלה ששכחתי להביא כרית. אין דבר. אני מקפלת סוודר ומניחה אותו 

אשכבה, מאזינה לרעש פיצוח עלי האקליפטוס הגב, ידי על חזי בתנוחת  למראשותי. אני שוכבת על

 היבשים תחת רגלי האנשים העוברים ליד אוהלי.

מישהי  אמא, אמא.אי שם אני שומעת קולות של צעירים המתקשים להרדם וילד קטן מתעורר ובוכה: 
בלי הצלחה, אבל לאחר זמן בכיו מתמזג עם רעש הקרפדות, ועיני נעצמות. אני  מנסה להרגיע אותו

 בלוז בלתי נשמע וטוב, טוב, טוב לי על הלב. ת בחיוך לתוך החשיכה, ממשיכה להמהםשוקע
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