
"במה ראשונה" הינו אירוע המתקיים זו השנה השמינית במסגרת אירועי  שבוע הספר. 

במהלך שנת הלימודים תשע"ה שלחו עשרות בני נוער מבתי ספר שונים

כ-350 קטעי שירה ופרוזה. 

הקטעים שנשלחו נבדקו על ידי ועדה הכוללת את הנציגים:

אליענה אלמוג – סופרת, מתרגמת ומנחת סדנאות כתיבה

רות אלמוג – סופרת וזוכת פרס ראש הממשלה

מתי שמואלוף – סופר משורר ומנחה סדנאות כתיבה

דניאל מושס - משורר ושחקן

ברכה צויליך – מנהלת יחידת מחוננים ומצטיינים

מתוך היצירות נבחרו על ידי חברי הועדה היצירות המופיעות בחוברת זו.
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מרכז רון ורדי עיריית ראשון-לציון
יחידת מחוננים

ומצטיינים

משרד החינוך
האגף למחוננים

ולמצטיינים

החברה העירונית ראשל“צ
לתרבות, ספורט ונופש בע“מ

במה ראשונה במה ראשונה
נוער קורא שירה ופרוזה
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במה ראשונה
יוני 2015 - סיון תשע"ה

אופק מאיר - בית הספר צאלון - באר יעקב

אביטל ז'ורבלייב - קריית החינוך השש שנתית "גימנסיה גן-נחום" )מקיף ד( - ראשון לציון

אלכסנדרה דנישבסקי - חטיבת ביניים "דורות" בן גוריון - ראשון לציון

תום א. רובינשטיין - קריית החינוך השש שנתית העמית )מקיף ג'( - ראשון לציון

שרון קריבולין - קריית החינוך השש שנתית "רביבים" )מקיף ז'( - ראשון לציון

טל לושקנסקי - חטיבת ביניים כל ישראל חברים - חיפה

טל קרלבסקי - חטיבת ביניים "דורות" ע"ש בן גוריון - ראשון לציון 

דניאל פורקוש - חטיבת ביניים "זלמן ארן" - ראשון לציון

שרון ליטבין - בית הספר למדעים ואמנויות

יואב אייזנברג - חטיבת ביניים "דורות" ע"ש בן גוריון - ראשון לציון 

מור שטיינברג גולן - בית הספר - ניר צבי

שפי וייסמן - קריית החינוך השש שנתית  "אמירים" )מקיף ה'( - ראשון לציון

ליאל קירקל - קריית החינוך השש שנתית "יגאל אלון" )מקיף ו'( - ראשון לציון

אופיר אייזנברג - קריית החינוך השש שנתית העמית )מקיף ג'( - ראשון לציון

מיכל סלונים - קריית החינוך השש שנתית "המעיין" )מקיף  י"ב( - ראשון לציון

יותם טיחובר – בית הספר למדעים ואמנויות

בן גד - קריית החינוך השש שנתית "יגאל אלון" )מקיף ו'( - ראשון לציון

נועה גלץ - חטיבת ביניים "מיכה רייסר" - ראשון לציון

יעל בן שלום - חטיבת ביניים "מיכה רייסר" - ראשון לציון

לידור ברוך - קריית החינוך השש שנתית  "אמירים" )מקיף ה'( - ראשון לציון

תום ביביטקו - קריית החינוך השש שנתית העמית )מקיף ג'( - ראשון לציון

שיר גולדנר - בית ספר אשכול - נס ציונה

עמרי שפר – חטיבת ביניים "דורות" ע"ש בן גוריון - ראשון לציון 

יהונתן סמואלסון - ישיבת בני עקיבא

רשימת המשתתפים:
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בני נוער יקרים, 

המילה הכתובה היא  סמל המקשר בין העבר להווה. גם היום, בעידן שבו נראה כי המילה הכתובה איבדה 
מכוחה ובני הנוער חשופים יותר לתמונה ולסרט, אנו במנהל החינוך בעיריית ראשון לציון רואים בכתיבה 
כדרך חשובה ועמוקה של ביטוי עצמי. הכתיבה היא פעולה אישית, שאדם עושה לבדו כשמולו רק הדף 
לו  יכול למלא בשצף מילים הישר מן המוח, מבלי שנדרשים  הלבן או צג המחשב הריק, שאותם הוא 
כל תיווך או השלמה, ולצייר לפניינו, בעזרת סמלי האותיות, עולמות שלמים של רגשות, דעות, תיאורים 

ועולמות.

בחוברת זו, ה 10 במספר, הוכחנו שוב כי בראשון לציון יש נוער חושב, קורא וכותב. נוער המשתוקק אל 
המילה הכתובה ובעל כשרון ומוטיבציה לספר לנו, למבוגרים את סיפורו האישי וסיפור התקופה דרך עיניים 

צעירות, רגישות וביקורתיות. 

מי יתן כי הכותבים הרבים שהשתתפו בפרויקט זה, אלו שיצירתם נכנסה לחוברת וגם אלו שלא, ימשיכו 
לכתוב עוד שנים רבות ויקחו חלק בעשיה התרבותית בעיר ראשון לציון ובארץ כולה.  

המשך עשייה פורה ויצירתית!       
ברכה צויליך       

מנהלת יחידת מחוננים ומצטיינים       

בני נוער יקרים,

הפרויקט "במה ראשונה" מזמן לכם אתגר כפול. מצד אחד לשבת, להתרכז, להסיר הצידה לרגע קט את 
הסחות היומיום ולשפוך את ליבכם על הדף, בשקט, רק אתכם והמילים שלכם ורחשי הכתיבה. אתגר 
נוסף הוא לא להסתפק בכתיבה למגירה, לדעת מראש שמה שאתם כותבים יעבור את ליטוף אישונים של 

קוראים אחרים ויתכן כי גם תזכו לעמוד על במה ולקרוא את אשר כתבתם מול קהל חי. 

מי שבחר לעמוד בשני האתגרים זכה. אנחנו זכינו לקרוא את מה שאתם חושבים שחשוב כי נקרא, את 
הדרך שבה אתם, הדור הצעיר, תופס את העולם. לפעמים,  נשתאה ומדי פעם נכאב, כי הרי זה העולם 

שאנחנו, המבוגרים, יצרנו עבורכם. 

אני רואה בפרויקט "במה ראשונה" כזה המאפשר, בעזרת המילה, חרך הצצה אל תוך עולמכם, החוברת 
אינה רק תוצר אמנותי אלא גם קונטרס חברתי-ערכי-פוליטי של בני נוער חושבים וכותבים. 

אני מודה לכל מי שלקח חלק בפרויקט זה ומאחל לנו עוד שנים ארוכות ויפות של כתיבה.

                          
איתי ורמן                                                         

מנהל מרכז רון ורדי                                                          
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זיתים / אופק מאיר

צלצול פעמון בית הספר ניפץ את הבועה שהייתי בה, אספתי את הציוד שלי ויצאתי מבית הספר, הלכתי לכיוון השער וחיכיתי 
לאבא. הוצאתי את הטלפון שלי וסימסתי לאבא, שאלתי אותו מתי הוא בא. אחרי דקה הוא התקשר ואמר שהוא בדרך 
ושאחכה לו מחוץ לבית הספר. התיישבתי ליד החומה, על המדרכה, הנחתי את התיק ליד הראש ונשענתי עליו. לפניי חלפו 

כמה וכמה ילדים שרגליהם הזריזות הפכו למערבולת בתוך ראשי. מכונית עצרה לפניי וצפירה נשמעה.
עליתי אל האוטו, אבא שאל אותי איך עבר עליי היום ועניתי  שבסדר. מנגינה מרדימה בקעה מתוך הרדיו. על רצפת המכונית 
במושב הקדמי הייתה מונחת שקית כתמתמה ובה קופסה. צבע השקית הזכיר לי את השקיעה החמה וסיקרן אותי לדעת 

מה יש בתוכה. הצצתי אל תוך השקית וראיתי את אחת מקופסאות הזיתים שאבא עובד עליהן בגינה. 
הייתי עייף, ממש עייף. עבר עליי יום קשה. השילוב בין המנגינה המרדימה ותחושת העייפות הוביל אותי לקו התפר הדק 
שבין אופוריה לשינה. נרדמתי. חלמתי על אבא. ראיתי בחלום איך הוא פורש את השמיכה, לוקח את המקל בידו, ומלטף. 
היו כאלה שיאמרו שהוא הכה, אך מבחינתי הוא ליטף. אסף לו את השמיכה  ולקח ממנה את הזיתים שנפלו. ליקט אותם 
לתוך קופסה וסגר. אך לפני שסגר, לא שכח לתבל את הקופסה עם מים ותבלינים שגידל לצד עץ הזית המפורסם: חתיכת 
לימון, פלפל חריף אחד ומלח. סגר את הקופסה והניחה על אדן החלון, שנראה כמו גן עדן עם שלל קופסאות הזיתים שעליו.

לפתע הפרה את שלוותי חריקה צורמת. עפתי קדימה וידו של אבא מיד נשלחה להגן עליי. פקחתי את עיניי בבהלה והבטתי 
סביב. "מה קרה?" שאלתי את אבא.  "הכל בסדר" הוא השיב, "המכונית מימין כמעט ונכנסה בנו." 

כאב הראש שלי רק גבר, קופסת הזיתים החמימים שנפתחה מהבלימה הרטיבה את  כפות רגליי בנוזל סמיך וחמים. הבטתי 
אל השקית הכתומה שנראתה כמו השקיעה העדינה מבעד לחלון. ריח הזיתים מילא כל חלל ריק בגופי, וחלמתי שוב, על אב 
ובנו, יושבים יחד בפארק, על שמיכה, ולא סתם שמיכה, על השמיכה הלבנה של אבא  עם סימני הזיתים הירוקים, ושניהם 

אוכלים מקופסת זיתים בשקית כתמתמה שמזכירה את השקיעה. 
התעוררתי, ועדיין היינו בנסיעה. "איך אתה מרגיש?" אבא שאל "בסדר, קצת כואב לי הראש.." אבא הניח את ידו על ראשי, 
ומשם בליטוף היא ירדה אל כתפי.  אבא הסתכל עליי, ואני עליו. הוא השרה חמימות, בניגוד למי הזיתים שהיו כבר קרים.  

"אבא" אמרתי, "הזיתים, הם נשפכו"  "נו באמת, אני לא מאמין." הוא ענה.
מיד כשהגענו הביתה אבא עסק בניקוי המכונית. אני הלכתי לשטוף את הרגליים מהמיץ. כשסיימתי נעלתי את נעליי ופסעתי 
לכיוון אבא, הלכתי לעזור לו במלאכת הניקוי. ירדתי על ברכיי לצידו של אבא ולקחתי סמרטוט. אבא ניקה במהירות ופזיזות ולא 
חשב יותר מידי , " למי רצית להביא את הזיתים?" שאלתי  "מה זה משנה, עכשיו הם כבר בפח." התבאסתי נורא מהתשובה 

של אבא, שמתי לב שהוא מאוד מאוכזב מהשבר של הקופסא. המשכנו לנקות.
־אבא ישב אל מול הטלויזיה בזמן שירדתי מהקומה למעלה, התיישבתי לידו. צפינו יחדיו בחדשות. אחרי דקה של שתיקה מבי

כה שבה תהיתי אם לשאול אותו שוב, אזרתי אומץ ועשיתי את זה. "אבא? למי רצית להביא את הזיתים?" לפתע אבא קם. 
הוא הלך למטבח ופתח את המקרר. שאל אותי אם אני רוצה אבטיח. עניתי שלא. אבא נאנח, "לסבא שלך." הייתי מופתע. 

"סבא?" שאלתי, "אבל סבא לא מדבר איתך כבר כמה שנים טובות."                                    
"בכל חודש אני הולך לבית של סבא עם קופסת זיתים. בכל ראשון לחודש אני מבקר אותו. כל פעם מחדש הוא לא רוצה 
לפתוח את הדלת, ואני משאיר את הקופסא מחוץ לדלת. בחודש שלאחריו הוא מוציא את הקופסא הקודמת ריקה. כל 

חודש אני דופק על דלתו בתקווה שיפתח, וכל חודש אני מתייאש והולך."
"ולמה דווקא זיתים? אתה יכול להביא לו המון דברים אחרים במקום." שאלתי בתהייה. 

"כשהייתי בגילך, וסבא שלך היה פחות או יותר בגילי, עברנו לגור בבית הזה. וביחד, אני וסבא נטענו את העץ, את עץ הזית 
שפה ממול. ומה שהכי אהבתי לעשות עם אבא זה להכין זיתים. אחרי המריבה ואחרי שסבא עבר, והשאיר לנו את הבית, 

אני ממשיך להכין לו זיתים."

"ומה קרה הפעם? למה לא חזרת עם קופסא ריקה?" שאלתי.
"הפעם, לא חיכתה אף קופסא בחוץ, ולא היה אף אחד בבית." 

ללא שם / אביטל ז'ורבלייב

אני אלופת הבית באיגרוף במשקל קל
נראה לי שהם טעו בשקילה
נראה לי שהם טעו בספירה

1 2 3
אני מקום שני בלהיות מקום ראשון

הם טעו במקומות
בסדר הישיבה

24 23
יש רק 23 פעמים ביממה בהן מישהו חושב עלי

אני חושבת עלייך כמספר הסדקים בקיר
אין ספור

פעמים
בהן פחדתי

להתרסק
רק עוד פעם אחת.

ללא שם / אביטל זורבלייב:

אם אני הייתי בורחת אז הייתי בורחת לפלורידה,
כי שם תמיד קיץ

וחורף מזכיר לי אותך

פה זה כמו לחיות בהפסקות אש ממלחמה עם עצמי.
אם אני הייתי בורחת לא הייתי אומרת לאף אחד

ולא הייתי אומרת שהרגשתי כלואה
כי את לא כלואה אם יש לך אפשרות לצאת.

אם אני הייתי בורחת,
הייתי בורחת מהחורף.



89

ה נ ו ש א ר ה  מ הב נ ו ש א ר ה  מ ב

מראה / אלכסנדרה דנישבסקי

־צלחת גדולה ועגולה נחה במרכז השולחן. עליה היו מונחות בננות ואולי כמה תפוחים. לפעמים אמא שמה עליה גם קלמנ
טינות או לימונים. השולחן, לבן כקיר, עמד יציב במרכז המטבח. לצידו הונחו בקפידה ארבעה כיסאות מתואמים. ליד המדיח 
הונחה הכרית המיוחדת של ג'ורג'יאנה, החתולה הג'ינג'ית שלי. היא התרפסה עליה בעצלתיים, מנמנמת ביום הקיץ החמים 
הזה. כך נראה בוקר שגרתי ביותר במטבח הלבן של הבית שלי. ממש כמו שאמרתי, הוא היה לבן כולו. נקודת הצבע היחידה 
שהייתה בו היא ג'ורג'יאנה והכרית הבורדו שלה. הייתה לה חיבה מיוחדת לצבע בורדו. ניגשתי אל הכיריים, הנחתי מחבת, 
ועשיתי לעצמי חביתה. ישבתי לאכול ליד צלחת הפירות. חשבתי לקחת בננה, אך אז נזכרתי שהן היו שמורות לאדם מיוחד, 
גם אם היא לא הייתה אוכלת אותן בסוף. לבשתי ג'ינס וחולצת טי סגולה, וחיכיתי לה שתבוא. החולצה הסגולה והג'ינס היו 
מעין מרד של ממש, שהרי בחורה צעירה כמוני צריכה להתלבש בשמלות, במיוחד כשאנשים חשובים מגיעים לבקר. כך, כל 
יום שלישי בבוקר, המורה הפרטית שלי לפסנתר הגיעה. חיכיתי עשר דקות, שהתארכו לעשרים. עדיין לא דפיקה ולא צלצול 
בדלת. התחלתי לקוות, חשבתי, אולי סוף סוף אוכל לנוח. ניגשתי למראה בחדר האמבטיה ובחנתי את בבואתי. נראיתי עייפה, 
באופן לא טבעי כמעט. זה היה הגיוני, בהתחשב בכך שאני ישנה 5 שעות בממוצע כל לילה, ושאר השעות עמוסות בפסנתר 
וריקוד ובישול ותפירה. איפה שהמראה הראתה את הלחי שלי, היה מן כתם לבן, מהסוג שנדבק למראה, כמו משחת שיניים. 
לקחתי קצת מים, ושפשפתי אותו. הרי הכל צריך להיות מושלם לקראת היום העמוס שלפניי. המשכתי לשפשף את המראה, 
קצת עצבנית עכשיו, כי הכתם לא ירד. שפשפתי ושפשפתי ושפשפתי. פתאום, הכתם התחיל להתפשט. הוא התפשט לכל 
אורך המראה, משנה את צבעו לסגול במקומות אחדים ולכחול באחרים. הרגשתי פרץ רוח, והרגשתי את שיערי מתנופף. 
המראה, לאחר התפשטות הכתם, הפכה בורדו. הרוח פסקה. לפתע ג'ורג'יאנה קמה, התמתחה, וניגשה אליי. "מיאו?" היא 

יללה, כשואלת 'נו, את נכנסת?'. ערסלתי אותה בידיי. 
"אני לא יודעת לאן המראה מובילה, אבל כל מקום יותר טוב מפה." עבר גל במראה, כאילו היא הקשיבה לי. 

נשמתי עמוק, וצעדתי אל תוכה.

מילותיו האחרונות של שר הבדידות / תומאסיו א. רובינשטיין

מתנגדת משנתי!

...והנה אני יושב בבדידותי בתוך מבצרי ההרוס- שארית מימוש חזוני האולטימטיבי- ושר שירי קינה על מה שהיה פעם נחלתי 
המרהיבה. לא ציפיתי לראותך כאן... אני לא רוצה אותך כאן. את ניפצת את האימפריה המפוארת שלי לרסיסים, רק כדי 

לראות אותי... רק כדי להשיב את מה שכבר עבר זמנו להשיבו בחזרה, אל ימים זהובים לכאורה.

אני מגחך לעצמי; נפש חיה מעוניינת להרוס את עוצמתי בשעת בדידות הנצחית של הפלנטה, רק כדי לראות אותי בשעה 
מאוחרת למדי... האימפריה הזו, פרי עטי ומשכני המיועד- אינם אלא שקר בעינייך. סירבת להאמין שהאנושות הגיעה לעידן 

שלא ניתן לבטל אותו היה בך את אותה ההרגשה הלא מציאותית: "תקווה" שמה.

עשית את מלאכת מחשבתי לאויב עבור ההמונים אשר מעזים להפך, לחבל ולהשמיד את ההרמוניה העולמית שניסיתי ללמד 
את בני האדם.. וחשבתי שהיא תואיל לאנושות ותחזיר שלווה לעולם האנרכי הזה בו אנו חיים, או יותר נכון- חיינו.

בטיפשותי הרבה כביכול: מרד אנשי החברה התחולל, הנר הרעשני אשר מסלק את החשכה האינסופית, המבורכת והשלמה.

 אני... במו ידי, עפרוני ומוחי הגלמודים, בראתי את העולם מחדש באמצעות הכוח הטמון בכוחי, ובכך הבאתי לשינוי מועיל 
ומהפכני - והוא הדממה הגלובאלית. אותו שינוי נועד לטובה; לקץ הרעש המזוויע של החיים: האלימות והריבים והסבל הרב 

שכולנו נושמים אותו כאוויר לנשימה ונטינו לחוותו על בשרנו מידי יום.

 אולם בחוכמתך הרבה כביכול, הנהגת מרד סתום- כזה שתיארתי לעצמי שנועד לכישלון גורף- נס תקוות טבעו החברתי של 
האדם- נשימתו האחרונה טרם ייפול למשכב.

 הדממה הזו הועילה לחזוני לפרוח ולחרוט את נכחותו בכל רחבי הגלובוס, וכך אפוא.. וכך חיסלתי את הצוותא, ועידן חדש 
התחיל: עידן הבדידות. עידן הזהב. שקיעת החברה ושחר המתבודד.

וייסורי  ייעשה לאפאתי חברתי גמור ואינטלקטואל מבריק.  ...ושוב כל אינדיבידואל ואינדיבידואל על פני המוני המיליארדים 
הצוותא - לבדידות מזהרת. בדידות כזו שאוכלת את חסידיה מבפנים, אך משרה בהם שלווה, נחת ואושר, אליהם כה נכספו 

והיללו בני האדם בעידן הישן- הפוסט מודרני.

 אבל כנראה, כפי שההיסטוריה מוכיחה בצער רב- בני האדם אינם יודעים להעריך את מתנותיהם אשר ניתנו להם על ידי 
מתבודדי וגאוני האנושות. הם אינם יודעים להעריך דבר פרט לסבל שלהם! ואני גיליתי את השמש בזמן שאתם עקבתם 

בכפייתיות אחר צלה - שמש חדשה שנועדה להאיר לעולמי עד...!

 כנראה שצדקתי מאז ותמיד, אישה נאיבית, המיושנת בדעותייך: כשם שאינכם יודעים להעריך את מתנותיכם, אינכם יודעים 
להעריך את הנכס היקר ביותר שניתן לכם בעצם קיומכם- הבדידות.

לכן אני התקוממתי נגדכם, אך אתם דיכאתם אותי. אמרתם לי... שהחיים אינם חיים בבדידות, שהיא אינה טובה לנפש, 
ושהיא מדכאה לשווא. אח! מה אתם יודעים על סודות הבדידות, אשר אני עמלתי למשך שנים לחקרם, לגלותם ולחשפם 

בפניכם- ובכך לשנות את העולם לטובת הכול?

את הנהגת את המרד הזה, ונחשול של פטפטת מאיים על קיום המנזר העולמי שהקמתי במו ידי, מוחי ועפרוני.

לא... לא אכנע לך, עורפת ראשי מתבודדים אדוקים - נחישותך היא לשווא... לא אכנע, וכן אלחם עד נשמתי האחרונה למען 
חלומי, שכן בדידות היא חיי; בדידות היא עולמי! וגם אם השמש שלי תשקע, אור הירח ינחה את דרכי בחשכת תבוסתי.
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הכנרת / שרון קריבולין

הכנרת
כחול עמוק

כל כך עמוק
שכמעט אי אפשר לראות או להתייחס לציוויליזציה.

אוויר נקי שקט
והרגשה של חופש על הפנים.

כמה כיף להבדיל
בין גווני הכחול בימה,

ולנחש כמה דגים
טמונים בקרבה.

סופר נובה/ שרון קריבולין

אתה כוכב.
מנצנץ בשמיים

ויפיפה
והשעון שלך מתקתק
לא יעבור עוד זמן רב

ותתפוצץ
ואחד הרסיסים שלך יתעופף

ויפגע בי.

צרחה אל תוך הלילה/ דניאל פורקוש

לתוך הכוכבים
נשברת הדממה

צרחה אחת 
אחת ובודדה

אני לא יודע למה
צרחה ללא סיבה

אין עוד דממה
רק צרחה אחת רמה

הכוכבים מצמצו 
הירח ענה
אני לבדי 

עם צרחה אחת קרה.

שיר חורף/ טל לושקנסקי

עיניך מזכירות לי סערות.
סערה ברק רועם ומלא כאב,

סערת שלג לבנה, שקטה וקטלנית.
או סתם סערה.

עיניך מזכירות לי גם את סערת הדם,
ריקוד המלחמה שאולי לא תשוב ממנה,

כשחרבך תצטלצל בפעם האחרונה.
עיניך מזכירות לי גם את השקט שלפני,

אח בוערת ולהבות מרקדות, שני גופים מתחת לשמיכה.

המלחמה כול כך אכזרית, ארוכה ומלאת סודות. 
רעשיה הקולניים נשמעים עד הצריף הקטן באמצע סופת השלג.

אולי אם היית שומע את הרעש מכאן, לא היית יוצא בכלל.

לו היית יודע עד כמה הסוד יפגע בך, אולי לא היית יוצא כלל.

כלל של אלוהים / טל קרלבסקי

זה כלל כזה,
כלל של אלוהים,

שילדים מתים אחרי הורים.

לפעמים כלל אלוהים נפגע,
והורה נופל, בוכה מול מצבה.

וכמה אפשר עוד לראות בחדשות
את אותן אמהות שכולות

ומה הן אשמות,
שעכשיו נותרו להן רק הזיכרונות?

מדינה צריכה צבא,
צבא קובע מצבה,

המספרים רק עולים,
עלים ולא מסוגלים לרדת.

אמא בוכה על חוק אלוהים,
אלוהים, כבר לא יודע את מי להאשים.
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אני צבעתי והיא הבטיחה / מור שטיינברג גולן

אני צבעתי והיא הבטיחה לי.
אני לא צבעתי את הקיר בטושים והיא לא הבטיחה שלא תכעס, זה לא זה.

אני צבעתי לה את השיער והיא הבטיחה לי שנלך לים. אני עוטה את כפפות הלטקס הלבנות, כל יד בתורה אצבע אחר אצבע 
ואיכשהו תמיד שתיים מהאצבעות צוחקות עליי ונכנסות לאותו מקום. היא דוחקת את גופה הערום אל תוך בגד הים הצמוד 
מלא הצבעים ואני מהדק את הכפפות, מותח ומשחרר. היא קושרת סביב ירכיה חתיכת בד לבנה שנחה על קו מותנייה 
הרחבים. אני לובש במהרה את מכנסיי בגד הים המשוחררים שלי בנגיעות של כפפות פלסטיות על העור. ככה זה כל הזמן 

פעם אחת בחודש, או ליתר דיוק מאז שהיא החלה להזדקן.
פעם אחת בחודש היא מבקשת שאצבע את שיערה. לתוך הצלחת החד פעמית היא שופכת טפטוף מזה וטיפה מהגוון 
ההוא ועוד נגיעה עדינה מהשלישי. היא לא מודדת. אני מחזיק מברשת שחורה ביד האחת ואת הצלחת בשנייה ויודע שעליי 
להיות זריז אחרת האנרגיות של הצבע ייפגעו והאפקט שלו לא יהיה פעיל לגמרי. היא מתיישבת על הכיסא הישן בגינה, 
שערה מסורק וכל שערה עומדת לה חופשית במרחב, מנסה להתרחק מהגולגולת. אני פורץ פרצים בין שערותיה ומחלק 
את שערה לשבילים. אני מלטף אותה עם הכפפות האוחזות במברשת והיא עוצמת את עיניה. היא תמיד אומרת שהיא 
מנצלת את הזמן לעשות מדיטציה אך אני בטוח שהיא סתם עייפה ומותשת מהניסיונות להידחק לבגד הים או שפשוט לא 
רוצה שנתזי צבע כהה ייכנסו לעיניה הבהירות. עיניה עצומות. כמה ליטופים לאחר מכן, הצבע נגמר ואני מעסה בקלילות את 
קרקפתה ואוסף את שערה גבוה גבוה. הוא נשאר שם השיער, הוא נשאר גבוה. אני מרים ידיים. מוריד את הכפפות, מקפל 
וזורק. אנחנו נכנסים למכונית ואני יודע שהנסיעה לים אורכת 30 דקות כי בתומן כשנגיע לים היא תרוץ לשטוף את שערה 
במים המלוחים. בנסיעה היא מביטה קדימה ולפעמים מנסה למשש את ראשה הרטוב ושערה הטרי ואצבעותיה נצבעות 

קליל. אני מביט בה אבל היא אף פעם לא מסיתה את מבטה ימינה, אליי.
אני מביט אליה וחושש שמא הצבע לא תפס בצדעיים אלא רק בפסגה. אנחנו מגיעים והחשש עובר. יוצאים מהאוטו והיא 
משאירה אותי לבד. היא רצה למים. הבד הלבן שלה מתבדר במשב הרוח המלאכותי שנוצר כתוצר לוואי מריצתה. על זרוע 
ימין אני תולה את התיק הפרחוני שלה ובשמאל את מפתח המכונית. כשהייתי קטן היא הייתה נושאת אותי על גבה בכל 
רחבי הסלון ואז מפילה אותי בקלילות על גבי מיטתה הגדולה. היום אני נושא את חפציה, אוחז בהם חזק מחשש שייפלו. אני 
צועד לאט. עוד ממגרש החניה, אני רואה את שערה מטלטל ונחבט בגלי הים. בהליכה על גרגירי החול החמים, כפות רגליי 
פוגשות זכוכיות מלוטשות ורכות שגלי הים חפנו וליטפו במשך מאות שנים עד שהקיאו אותן החוצה. בדרך כלל יש זכוכיות 
ירוקות. אני אוהב אותן אך גם שונא אותן. שונא את הפרדוקס והבלבול שהן יוצרות בהיותן זכוכיות שונות מאלה "המסוכנות" 
שההורים המבוגרים מכירים. אני ממשיך ללכת ומוצא מקום פנוי על החול החמים ממול לסלעים שמתכסים בגאות. היא 
יחד את הסדין הבהיר עם המשבצות תוך מאבק עם רוח חלושה. היא  יוצאת מהמים ומנערת את שיערה. אנו פורשים 
נשכבת. את הסדין הזה קנתה בדוכן בקצה השוק לפני שנים. אני כבר לא מסוגל לזכור את התקופה שהיה נקי. היום בכל 
משבצת צבוע כתם. כתם מהפעם ההיא שהלכתי על הסלעים שממול, רגלי נחתכה ועד שהיא הספיקה לנשק אותה, טיפת 
דם אחת כיסתה משבצת לבנה. או הפעם ההיא שאכלנו מלבי וקצת מסירופ הוורדים שלי נשפך על הסדין והשאר נשאר 

מרוח על פניי. היא צחקה. כמו שצחקה כשמרחתי את האודם האדום שלה על פרצופי. היום דבר לא נמרח על פניי. 
בשכיבה, היא חופרת עם ציפורניי רגליה בחול החם ונרגעת. על עיניה מורכבים זוג משקפיי השמש שקנתה אצל הזקנה. 
היא מרכיבה אותן גם בהלוויות. רוצה להיעלם בין הפנים הבוכיות, רוצה להיות שייכת, למרות שאני יודע שהיא אף פעם לא 
בוכה. אנחנו גרים לא רחוק מהשוק, והיא מבלה את זמנה שם ובים. היא תמיד אומרת שהים הוא כמו שוק ענק של צדפים 

מכל הסוגים שמחכים לעזיבתם. הם יותר מדי עצמאיים גם ככה, היא חושבת. אני לא עצמאי, אמרתי, או שהיא אמרה. 
הייתה הפעם בה הלכנו לדוכן הרימונים. רוב האנשים מבקשים מהמוכר כמה גרגירים כדי לחוש את מתיקותם, אבל היא 

ביקשה מהמוכר לספור את גרגירי הרימון בשביל לוודא שאכן ישנם 613 גרגירים. בסוף לא אכלנו אותם, אמא אמרה שזה 
מלכלך. מאותו הרגע היא הייתה נקייה, אבל נהיה לה פה מלוכלך. 

אני מתיישב כמו תמיד על הפינה השמאלית של הסדין, על המשבצת המוכתמת בקפה השחור ללא הסוכר שלימדה אותי 
להכין, ומסתכל עלייה ישנה. פעם היא אמרה לי שהיא ישנה רק בשביל לחלום עליי. עיניה עצומות והיא ישנה. היא כנראה 

אוהבת אותי יותר מדי.                                                                
שערה התייבש, אני שם לב ומביט על צדעי ראשה. אז הצבע תפס אחרי הכול! אני מחייך לכמה שניות. רגליה עדיין תקועות 
וחושב על  יושב  ובין ציפורניה המטופחות מתחככים גרגירים עקשניים. אולי הם מנסים לעסות את אצבעותיה. אני  בחול 
הגרגירים. בפעם הבאה שתבקש ממני מסאג', הם יעזרו לי אני מקווה. אני נשען על ידיי לאחור וקם. הולך כמה צעדים על 

החול, מגיע לערמת צדפים גדולה, דורך עלייה ברגליי היחפות ומתיישב.
אני מביט כמה רגעים בשמש ואז מפסיק. לי אין משקפי שמש. אני יושב על צדפים. "זה נוח", אני מכריח את עצמי להגיד 
לפעמים. אני חופן בידי ערימה של צדפים ומסתכל על פסיהם ודוגמאותיהן השונות. אני מבין למה אמא מתגנדרת, אני 
אומר לעצמי, הם מתייפים בשביל אחת כמוה כבר מיליוני שנים. אני מביט בעננים הוורדרדים של השקיעה ומבין שגם היום 

לא נקנה מלבי.

יובל/ שרון ליטבין

הלכתי אל חדרי האימון, כי באופן מטופש כלשהו, הרגשתי ששם אני אהיה קרובה למוזיקה, ורציתי מוזיקה, ידעתי שאני 
צריכה אותה, צריכה את המוסיקה החיה הזאת, התשוקה צורחת מבטני, נואשת ונזקק. 

נמשכתי אל תוך חדר לבן כולו, בעל פסנתר יפהפייה שאתאר כשחור, אך אין ביכולתי לתאר את היופי שהיה לו בעיני. רציתי 
־מעין זכות לפסנתר, משהו שניסיתי ולא הצלחתי, אבל ניתנה לי ההזדמנות לחוש את קסמו מפעם לפעם. לא חשבתי שאמ

צא את עצמי יושבת על כיסא ליד אדם שכאילו עבורו זכות זו נוצרה, ומביטה ברגש שלא מוכר לי, בהתרחשות הנפלאה של 
ידיו נעות מעל הקלידים. כל צליל שבקע היה מותאם, נכון ומודע לעצמו, וההרמוניה ביניהם הייתה בלתי ניתנת לתיאור. היו 

שם רגשות, עומס לא ראציונלי של אהבה ואמת ואשמה וכאב ויופי. 
נחתתי אל מעין עולם מטושטש, מבחינה במעט עדיין בידיו זזות, אך למנגינה שמעתי, שמעתי כל מה אמרה לי, במילותיה 
שלה. והיא התגברה ונאנקה ונאבקה וגססה בראווה, ואליה מצטרף קולו, והוא שר בקול, ומעביר בי צמרמורת שלא ידעתי 
שקיימת, והוא אמיץ, ובולט, ומלא ביטחון, וזה היה מחזה יפהפה. כי גם אני אמיצה ובולטת ומלאת ביטחון, אבל הוא שונה 
בהחלט. זה היה מחזה קורע לב, בצורה הטובה ביותר, כי המוסיקה פשוט שיחררה ממנו צדדים כל כך ראויים להערכה, 
והערכתי אותו בדיוק כפי שדרשה. ואני פשוט בכיתי לי, בשקט, ונתתי לדמעות הזולגות על לחיי ליפול על ירכיי, ובקושי טרחתי 
למחות אותן, כי הן פשוט זרמו להן בקצב משלהן, מתואם למנגינה, ונפעמתי. שוב ושוב ושוב, נפעמתי. מהחן והחסד שנשאה 
המנגינה היפהפייה שכתב, ומהמילים שלא הייתה שחיקות כמו שלי הייתה, ולא היו מנסות כמו ששלי תמיד יהיו. מהאמת 

שצרחה וזעקה ונאבקה על שלה. 
המוסיקה ציוותה עליי לבכות עוד, וכך היה. 

המוסיקה ציוותה עליי לכתוב, וכך היה.
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מוות כלבבי / שפי וייסמן

הו אלוהים
אלוהים

מתי השדים יגיעו?
אני פה לבד

זרוקה בחשכה

הו אלוהים
השמיים כבר החשיכו

ואני רואה רק
את תקוותי השפוכה

והרחוב ריק
הכוכבים מתחבאים

ואף אדם 
לא מגיע

אנא, תחנון אותי
כי אחרת

אהיה כבר אבודה
כשהשחר יפציע

הו
מדוע אני מתפללת?

אל איזו ישות?
ובשביל איזו ישועה?

אני אקום
וגם אם לא ארחיק לכת

אחרי כמה צעדים 
אפול כמי שניסתה

ללא שם/ ליאל קירקל

בין תחושת השיגעון 
לתחושת האבדון,

אני צוללת למעמקים,
אי שם במצולות.

שם אין איש
שיפריע לי לשחות

בים המחשבות
ואין ספור המנגינות.

ושם הרחק במצולות,
אני מתפרקת לגורמים

וכל חלק שבי,
עולה מעלה,

מתגבש לבועה,
אך יש בי עוד תקווה

כי כל חלק בי
עוד יחזור,

ולא יהיה מפורק- אהיה שלמה.

לבד לא אוכל,
התושיט לי יד?

אסטרו-פיזיקה לפילוסוף המתחיל / יואב אייזנברג

ניסיתי לכתוב
על אומץ

וגבורה טהורה,
אך היד

סירבה לכתוב
מילים כה שקריות.

וכל שיכולתי לחשוב עליו,
הוא האינסוף הקטן

שנוצר אתמול,
ומחר,

כבר יבלע אל תוך אינסוף
גדול

ממנו.
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ללא שם/ אופיר אייזנברג

כל הדמעות ששטפו את חיי
כמו גשם שוטף על גבעה ירוקה.

כל הפחדים שהכבידו עליי
כמו אבנים שגורמות מועקה,

שהולכת וגואה, ועולה על גדותיה.
באין מפריע מעלימה כל זכר,

למה שהיו פעם חיי
אך כיום נחשבים הם לא יותר מעוד שבר.

אז נותרתי לבד במערכה המדממת,
נהרות אדומים זורמים תחת רגליי.

ואני עוד תמים וצועק לשמיים
וחובט באדמה בשתי כפותיי.

גם הן נעשות אדומות וספוגות,
ספוגות בכל היגון והצער

ספוגות בכל פעם שירדו הדמעות
ונותרתי לבד ומעליי רק חושך וסהר.

מתקשה להאמין שקרה מה שקרה,
מתקשה לקבל את רוע הגזרה.

אני נותר חסר אונים מגולגל אל תוך עצמי
ומנסה לקבל את גורלי שלי.

שלעולם לא אזכה לאהוב אהבה,
לעולם לא אזכה לחוות מציאות,

שיכולה להיות רעה או טובה
אך לעולם לא תהיה חסרת חשיבות.

טריקת הדלת/ יותם טיחובר

טריקת הדלת מאחוריה,
אף היא,

נכשלה מלהסיט את מבטי.
לה כמובן,

קדמו ליטוף, נשיקה וצעקה. 
רק מראה מרחוק

מעבר לחלון ולאוויר מלוכלכים
הצליח להרעיד אותי לשניות מועטות. 

בכל זאת,
שקעתי בשינה. 

גם בחלום העשן הסתיר אותה

ספירות/ יותם טיחובר

האצילה החמה
את אורה התמים

על אדם ואישה
על ילדה ונער

ואלה התחממו בו,
נהנים לרגע

מתפארת העולם המואר.
כל זאת, עד שהאחד נאחז בו

לפת בו בחוזקה
ויאמר:

אהיה אשר אהיה
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ציירת אותי / מיכל סלונים

ציירת אותי.
עם אף די קטן,

וחזה די גדול.
הוספת לי כמה סנטימטרים יותר,

וכמה קילוגרמים פחות.
עם שיער ארוך וזהוב,

כי ״זה נראה יותר טוב״.
עם עיניים כחולות,
כי ״שלך מגעילות״.
ובלי הצלקת ששם,

אני נראית כמו כולם.
ואתה מתגאה בציור שלך,

מספר שכך נראית אהובתך.
אבל אני לא דומה לאישה בציור,

לי ולה אין את אותו הסיפור.
כי בלי הצלקת שיש לי שם,

זה נראה כאילו החיוך שלי באמת קיים.

הזמן הלא נודע / בן גד

המחר הוא הלא נודע 
עליו איש לעולם לא ידע 

כל אשר תבחר
ישנה את הלא נודע, את המחר

ההיום הוא הלא נודע 
בו אולי נגלה תגלית חדשה

אולי נבין לעומת העולם הגדול 
כמה אנו קטנים שאנחנו בעצם רק חלק קטן מפאזל

בן אלף חלקים 
אך במבט לאחור - הלא נודע הוא גם האתמול,

האתמול לא ידוע
משום שהוא אף פעם לא קבוע.

הדבר אשר אנו יודעים
הוא ליהנות ולממש את החיים

מבלי לחשוב על המחר ההיום והאתמול
אלא רק לכתוב על כך שירים 

לילה / נועה גלץ

הרחובות היו ריקים והחשיכה עטפה מכל עבר.
הלילה היה לח והאווירה הייתה רגועה וישנונית – אווירה שהתאימה בדיוק לכל אלו שגופם היה ישן ונפשם סואנת.

למרות שהשעה הייתה רק 22:30 – השעה שבה כל הבליינים יוצאים – הרחובות היו שוממים מלבד מספר בודד של אנשים, 
שהיה ניתן לספור באצבעות יד אחת.

פה ושם עבר אופנוע מקרטע או מכונית שעשתה את דרכה בחזרה אל ביתה והאירו את הרחוב השומם.
נורות הרחוב הטילו אור עמום שמרח את צללי העטלפים שהתעופפו בין צמרות העצים.

במרכז הרחוב, מתחת למנורה מהבהבת, ישב לו אדם מבוגר על ספסל עץ מתקלף, שקוע בשינה. הוא זע מעט עם משב 
הרוח הקרירה שחלפה לה, אוספת בדרכה עלי שלכת שהזדקנו להם עם בוא הסתיו.

אדם שיכור דידה לו בעצלות בחזרה מהפאב השכונתי להמשך הרחוב, לא שם לב לאדם הזקן שנמנם לו על הספסל שלידו.
הבעת פניו של הגבר הזקן הייתה שלווה ורגועה.

ככל הנראה הוא חולם לו על הרים ועמקים, ימים ויבשות; מרחף בעננים, מפליג למרחקים, חוצה יערות ומטפס על ההרים; 
נמצא כולו עמוק בתוך עולם טוב ונחמד יותר.

העטלפים שבצמרות העצים התבוננו אל הרחוב השומם.
מלבד אדם שיכור שעבר מתחת למנורה מהבהבת, לא ראו דבר. האיש השיכור דידה לו במסלול לא ישר עד שנעלם מטווח 

ראייתם.
ואז, אדם זקן תפס את עינו של עטלף קטן. לראשו היה כובע גרב ולצידו מקל הליכה.

נראה היה שהאיש שקוע בשינה עמוקה.
העטלף בהה בו מספר רגעים ותהה לו האם יש לאיש הזקן הזה משפחה? בית חם להיות בו?

הוא ממש הצטער בשבילו, כי נראה כי האיש הזה בודד ואין מי שיטפל בו...
אישה צעירה וטובת מראה הגיעה מפינת הרחוב. היא צעדה לכיוון הספסל וכשהגיעה אליו נשקה למצחו של האיש הזקן. 

האיש ניעור משנתו והביט בה מספר רגעים.
"בוא, אבא, בוא הביתה", אמרה לו בשלווה, "אוה.. כן, יקירתי.." אמר חלושות וקם באיטיות מן הספסל, נעזר בידה של בתו.

הוא לקח את מקלו והידק את כובעו ומעילו, והם הלכו להם לאיטם בידיים שלובות; עד שהרחוב היה ריק לגמרי, מלבד מנורה 
מהבהבת וספסל עץ מתקלף. 
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תשע וחצי על הבר / יעל בן שלום

כמו בכל ערב איכשהו אני מוצא את עצמי יושב בפאב. הברמן כבר מכיר אותי ואני מרשה לעצמי לשפוך בפניו את אירועי 
היום. המפתיע הוא שהוא גם משתף אותי בענייניו. לא שאני מקשיב. אני לא זוכר מה השם שלו. לא חושב שהוא אי פעם 
אמר לי, אולי גם אני אף פעם לא אמרתי לו. אני בוהה באגם של סנטרל פארק בעיניים שיכורות, אחרי שדליתי דקות של 
צלילות כדי לקרוא משהו בקינדל שלי. אני חייב להודות שאין לי מושג איך קוראים לאגם הזה. אני פשוט מבקש מהנהג התורן 
שלי להערב להסיע אותי לאגם של סנטרל פארק. חלקם ישר נוסעים, חלקם מוודאים אם הם מתכוונים למה שאני מתכוון, 

שזה למקום הנכון. כאילו כמה אגמים גדולים יש כבר בסנטרל פארק. וכאילו מה זה כבר נכון.
היה אחד שהתחיל להרצות לי על האגם הזה. אני די בטוח שזה היה הזמן הרצוף הכי ארוך שקראתי בקינדל, בלי הפסקות 
אלכוהול באמצע. מדהים עד כמה אני שונא שמרצים לי על נושאים. במיוחד כשאני לא יודע כלום עליהם. עוד יותר כשאני גם 
לא יודע כלום עליהם וגם הם לא מעניינים אותי. איך בדיוק אני אמור להפגין את העליונות המובהקת שלי אם אני לא שולט 
בחומר, ולא יכול לזרוק פה ושם תיקונים לעובדות שאותו מסכן מוסר לי בהרצאה המיותרת שלו? בזבוז זמן. לא שלשבת כל 
ערב ארבע שעות על הבר זה לא בזבוז זמן. בעצם זה באמת לא בזבוז זמן, יש שם וויסקי טוב. גם בירה טובה. אני זוכר בצורה 
מדויקת את הפעם הראשונה שהתיישבתי בבר הזה. הוא פשוט הקסים אותי בפשטות שלו. הוא היה כמו דוכני הנקניקיות 

האלה, שעומדים בשמש היוקדת ולא בתוך מבנה. או אולי יותר כמו קיוסק. כן, קיוסק, הוא מעין בר-קיוסק. 
ליד האגם הגדול והרגוע הבר הקטן הזה עמד לו שם, לא מתיימר להיות כלום, לא שקוע עמוק בפוזה של בר ניו-יורקי. כל 
הברים בניו יורק מתיימרים להיות משהו. הוא קצת כמוני אני מניח, חודש וחצי בניו יורק ואני רק שותה וכותב, כותב וקורא, 
קורא ושותה. לא מתיימר להיות כלום. זה היה היום הראשון שלי בניו יורק, וידעתי שאם אני עומד לבלות פה חודשיים וחצי 
ארוכים אני חייב למצוא לי איזה בר-הבית. התיישבתי והזמנתי בירת בלו מון עם תפוז קטן. כרגיל. זה כמו תקן האיכות שלי 
לברים. אם הבלו מון טוב אז נשארים. וכמו שסיפרו לי על ניו יורק קיבלתי שליש כוס משקה ושני שליש קרח גרוס. אבל לא 
הופתעתי ולא היה לי טעם להתרגז, הייתי מוכן לזה מראש וחוץ מזה הנחתי שאם אני אבלה פה כל ערב באיזשהו שלב הם 
יפסיקו להתקמצן עליי. שתיתי מהבירה, קראתי בקינדל, מחכה שהאלכוהול יתחיל קצת להשפיע. הוא לא השפיע כמובן. 
מה ציפיתי מבירה. וכרסמתי את פלח התפוז הקטן, ספוג כולו בטעם של בירת בלו מון. והסתכלתי על האגם. בסופו של יום 
באתי לפה, לעיר ניו יורק הסואנת והרועשת, כדי למצוא לי שקט, השראה, ולבד כדי לכתוב. בעיקר לבד. דווקא לניו יורק הלכתי 

למטרה הזאת. אירוני. אבל בכל מקרה כל מקום היה לי יותר טוב מהבית למטרה הזאת. אז אין לי טענות. 
האגם היה כל כך שקט ויפה בשעה ההיא. אי של שקט בתוך התפוח הגדול. כמובן שזה היה מקרה יוצא דופן. בכל שאר 
־הימים הפארק היה הומה אדם. אבל הבר-קיוסק הזה תמיד נשאר ריק ושקט אז נשארתי. אני חייב להודות שחוויות האל

כוהוליזם הכי חזקות שלי הן מכאן. וויסקי אחר וויסקי, בירה אחר בירה. אבל חוויה אחת נצרבה בעורי. רק בבר הקטן הזה, 
ייבאו ממקום מיוחד וויסקי מיוחד. עם ארומה של מנטה. פפרמינט שורף. כשהברמן הציע לי את זה התפתיתי מאוד להגיד 
לו שבמקום להציע שטויות אולי עדיף שהוא יסתום את הפה שלו כי אני גם ככה אחרי יום קשה במיוחד, ואם לאשתי מותר 
להגיד שאין לה טיפה של כוח אליי ואל החלומות שלי ולנתק לי בפרצוף, אז לי מותר להגיד שבלי טיפה בכוס אין לי טיפה של 
כוח אליו ואל הרעיונות שלו ולנתק את השיחה הזאת, ושאולי במקום לבזבז לי את הזמן שיתחיל לנקות את הבר כי נשפך 
לו שם יין ואם הוא לא ינקה יהיה כתם. אבל באורח פלא הסכמתי להצעה. אני מניח שהייתי כל כך מיואש שאפילו ויכוחים 
כבר לא הסבו לי הנאה. זה היה אחרי שלושה שבועות שבאתי בכל ערב לבר, ולא התקדמתי בשום דבר, אז אני די בטוח שגם 
הוא הופתע שנעניתי לדחיפת משקה מוזר ולא מוכר. וזה גם די קשה למצוא משקה שלא מוכר לי. איזה רומנטיקן קיטשי 
שהולך אחרי החלומות שלו ושותה על הבר כמו באיזה סרט, רק שאני מאלו ששותים אחרי הכישלון. אני שותה הרבה, נחשו 
לבד. הוא מזג לי את הוויסקי בכוס זכוכית רחבה, גבוהה ועמוקה. שישה וחצי סנטימטר גובה של משקה, שלושה עשר וחצי 
של קרח כתוש. לא התפלאתי. קירבתי את הכוס הכבדה לפי והריח החריף ריצד באפי כמו להבות פראיות, שורפות ובורחות, 

משאירות כוויות של מנטה, וכוויות של אלכוהול חריף. השילוב הזה, של אלכוהול מרוכז ומנטה חזקה, הביא אותי לשכרות 
מופלאה מאין כמוה. בשנייה שהמשקה נגע בפי צללתי לנבכי הרעננות שבמנטה. הכל נצבע בירוק יותר, בצעיר יותר, ברענן 
יותר. אני חושב שביום ההוא כתבתי את אחד הטקסטים הגרועים בחיי. מתוך עננת המנטה והשכרות ההיא. אבל האמת 
שלא היה לי אכפת. גם זה כנראה היה האלכוהול. או השינוי שמשקה אחד, כביכול סתמי, חולל לי בתודעה. אני די בטוח 
שלשינוי הזה קוראים פשוט ריכוז אלכוהול סופר גבוה. בסופו של יום הוקסמתי ממה שהמשקה הזה עשה לי. עוד יומיים 

אחרי זה הרגשתי רענן. הרגשתי.. חי קצת יותר. 
לא חשבתי על השכן שבטח ממש ברגעים אלה מתעורר במיטה עם אשתי המקסימה, או על הבן שלי שבטח יבריז מבית 
־הספר וילך עם חברים לשתות וודקה. הוא בטוח לא ירש את זה ממני, אני שונא וודקה. אפילו התנתקתי לרגע מייסורי המצ

פון על אבי שהיה מכה אותי כל פעם שהייתי שותה, ומעניין מה הוא חושב על זה עכשיו מתוך הקבר, בהנחה שיש עדיין הוא, 
ואני לא בהנחה הזו. כל העולם נצבע במנטה המשכרת הזאת, בוויסקי בהיר עד כאב. הרשתי לעצמי, כנראה בפעם הראשונה, 
להודות בקול רם, להודות בלי חרטות ובלי מצפון, שחלומות יותר חשובים ממשפחה, לפחות בשבילי, כי אין לי ממש משפחה 
שתתחרה עם החלומות. לא אחת טובה. לא אחת אמיתית. בטוח לא אחת שמגיע לה התואר הזה. כבר תכננתי איך אני 

אחזור כל פעם ואקח את אותו המשקה. אתמכר אליו. כמו סם. עד שהגיע החשבון. 
אני, האשליות והחלומות שלי זחלנו חזרה למאורה, כי הוא היה יקר כמו המוות ואת זה הברמן במקרה לגמרי שכח לציין, 
שילמתי והלכתי. והייתי שיכור כל כך. אני לא בטוח אם אי פעם הייתי שיכור כמו אז. ענן השכרות ליווה אותי למשרדי הוצאת 
הספרים שהחתימה אותי על חוזה, כי כמו שציינתי חלומות נראו לי חשובים יותר מהכל, אז הלכתי לגרום להם לקרות. גם 
ההחתמה שלי על החוזה הזה היא סיפור מצחיק, או רק סיפור. לא בטוח כמה הוא יצחיק מישהו שהוא לא אני. בכל מקרה 
חוש ההומור של כולם נחות בהרבה משלי. אז לא באמת אכפת לי אם זה יצחיק מישהו. אני והחבר הכי טוב שלי ישבנו 
והשתכרנו אצלו יום אחד, הוא כתב טקסט והטקסט היה מדהים. באמת מדהים. אז אני בחכמה האופיינית לי הכנסתי אותו 
בזריזות ידיים של פורץ מיומן היטב למעיל, ויומיים אחר כך חתמתי על החוזה בהוצאת הספרים. הם תמיד הרעיפו עליי 
מחמאות, למרות שלא הראיתי להם חומרים חדשים אף פעם. אבל בשכרות המטורפת הזאת שבתוכה הייתי שקוע, חשבתי 
שאני איזה סופר כל יכול. סופר על. הגעתי אליהם עם הטקסט שכתבתי על הבר. דפקתי על הדלת כמו אלכוהוליסט מוסמך. 
הם פתחו, התפלאתי שהם בכלל היו שם בעשרים לחצות. הצגתי את הטקסט בגאווה וסיננתי קצת מילים לא ראויות של 
שיכורים. רק קצת, אני בטוח שרק קצת. כעבור יומיים כבר הבנתי שהחוזה מבוטל. אבל, זה לא אומר שאני לא יוצלח. לא. מה 
פתאום? אני הרי צפיתי בכל הסופרים הגדולים, מגיעים לברים עלובים, כותבים, נשברים. בדיוק כמוני. אז, אני בטח כמוהם. 
אז, בטח גם אני קורצתי מהחומר הזה. בטח גם אני מותיר אחרי אבק של נשמה של סופרים. וחיכיתי אחרי החוזה שיחזור, 
כמו אישה מאוהבת שהגבר שלה עזב אותה, והיא בשלה, מסרבת להאמין. מחכה שיחזור. שבוע חיכיתי. אבל עכשיו על הבר 
הקטן הזה מול האגם, אני מתבונן עמוק אל תוך המים הכחולים-אפורים, שמשקפים אל תוך עיניי השחורות אור ירח רך, 
ונושם את המנטה. הרשיתי לעצמי לקחת את הוויסקי הזה עוד פעם אחרונה. כי אני מניח שבסופו של דבר אני באמת לא 
כזה רווק רומנטיקן על בר עלוב בניו יורק. ויש סיכוי שאולי, לא כל כך השארתי אבק סופרים אחרי. אני בטח לא אחד אמיץ 

שבוחר בחלומות שלו. אני לא בוחר בכלום, פחדן. 
אני מבטל עוד שלושה שבועות מתוכננים בניו יורק וחוזר הביתה, להילחם על הכאילו-משפחה שאין כבר אפשרות ממשית 
להילחם עליה. התקשרתי לאשתי, אמרתי שהתגעגעתי. שאין לי בעולם דבר חשוב ממנה, ומג'וני הקטן. שאני חוזר הביתה רק 
בשבילם, כי הם הדבר הכי יקר לי בעולם. כי בחרתי בהם. זה האדם שאני. אותו אחד שמשלם את החשבון. מחר יום חדש. 

הכל יהיה אותו הדבר. בערך.
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חידה / תום ביביטקו

יש לי חידה,
התוכל לנחש מי אני?

כוח לא חסר לי.
אני בכל מקום.

תמיד.
אני לא נושם.

אך אני חי
אנשים מתפללים אלי

ואז מקללים אותי
אלוהים?

תחשוב שוב.
אני חזק.

כל כך חזק.
אני מוצף בכוח.
אתה לא יודע?

אני שוכן בכל אחד מאיתכם.
החיים.
מחכה.

ניחשת כבר?
לא?

זה חבל.
אין לנו זמן לשחק עוד.

זמן.
חברי הוותיק

לפעמים הוא מאחר.
אבל תמיד מגיע.

הוא מביא אותי לכולם,
לכל אחד בזמן הנכון.

אפשר להגיד עליו שהוא 
איטי, אבל אי אפשר להגיד שהוא 

לא מדוייק.
הו, לאן אנחנו הולכים?

זה מעניין.
אני לוקח אותך למקום

שלי.
הוא המקדש הגדול שלי.

אתה משעמם אתה יודע?

אולי פשוט נשאיר אותך כאן.
כן, החלטתי.

אתה נשאר כאן.
איפה זה כאן אתה שואל?

אממ, אפשר להגיד שזה מעבר.
תדמיין דלת.

אתה מתרחק מהדלת.
ופוגש אותי.

ניחשת כבר מי אני?
וואו, אתה ממש גרוע בזה.

תחשוב קצת.
אני אתן לך עוד רמז.
אני נמצא גם באוויר.

ובמים.
בכל מקום האמת.
אני חוזר על עצמי?

אתה צודק מאוד.
אבל זה לא עוזר לך לדעת מי אני.

או אולי כן.
אתה יודע מה?

יש לך שלושה ניסיונות.
בשביל מה?

תחשוב, אתה רוצה להישאר בפרוזדור
או להגיע לסוף כבר?

אה, אתה רוצה?
אז בוא נשחק.

לא.
טעות.

וכישלון.
אתה יודע, אני זוכר עוד אחד כמוך.

כן כן, הוא גם טעה.
והוא נשאר כאן.

אתה יודע איך קוראים לו עכשיו?
רוח.

התחלת לגמגם?
למה?

הבנת מי אני?

ללא שם / לידור ברוך

אין אנו שונים מבני האדם,
הצגה אחת גדולה,
כאווה, אגו מנופח,

אמירות שווא
ללא מעשים.

וכשיורד המסך, והאורות כבים, מתכסה בשמיכה וחוזר
הביתה עירום בלי אור הזרקורים שכל כך זקוק לו,

יבוא יום ויבין מה עשה-
שעה קודם עמד מול אלפים, ועכשיו

הוא לבד, ובסוף היום ישכב על מיטתו לבד, יקום לבד
ויחזור אל אלפי האנשים החושקים בהופעה טובה מן הקודמת,

אך הוא אינו מסוגל לכך,
וישכב במיטתו לבד, עד שיבין עד כמה

פצעיו חפורים, וימות
לבד.

מחיאות כפיים וזעקות אימה.
ההצגה נגמרת.
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כוחו של הרגל / שיר גולדנר

פרק א
אוליביה יישרה את בגדיה כמו בכל יום לפני שעזבה את ביתה, לקחה את תיקה העמוס, ויצאה אל הרחוב הסואן, לא לפני 
שנפרדה לשלום מאמה ומסבתה. היה קר אך היא אהבה את החורף ונהנתה לראות את ענני האוויר החם שיצאו מפיה בעת 
שנשמה. בדרכה לבית הספר, שנמצא ממש במרחק כמה דקות הליכה, אהבה להרהר לעצמה במחשבות ושאלות שעלו 
במוחה מאז הבוקר הקודם, פעולה שעוזרת לה לנקות את הראש מהמחשבות הרבות שצצו ולפנות מקום למחשבות חדשות 
להופיע. אוליביה הייתה חכמה וחדה מאוד, אך בגלל זאת, אהבה להתנתק מהעולם, ולרחף בעולם משלה. עולם מלא בתהיות 
על משמעות הקיום של דברים שונים, להסתכל על העולם מהצד ולא כחלק ממנו. בדרכה, עברה על פני גן הילדים הישן שבו 
למדה, המבנה ישן ומתקלף, אך בכל זאת כל כך מלא חיים. הילדים הקטנים מתרוצצים ממקום למקום בגינת הגן, צועקים 
יום וחיוך חם עולה על פנייה, מהול בגעגוע. הרצון לחזור לילדות, לתמימות, בער בה, אך כמו כל רצון  וצוחקים כמו בכל 
מיהרה להדחיקו. היא המשיכה בדרכה, מסיחה את דעתה במחשבות על המשך יומה, מסדרת במוחה את יומה המסודר 
כבר, אותו יום שהיא עוברת מאז עלייתה לכיתה י'. עכשיו היא בכיתה יא' ועברו כבר 591 ימים בדיוק מאז תחילת הלימודים 
בשנה שעברה. ביומנה, המוחבא בחדרה, נהגה לכתוב בכל פעם שחוותה משהו מרגש, דבר שקרה לעיתים רחוקות מאוד. 
אמה הביאה לה אותו כשעלתה לכיתה א', בטענה שחשוב שיהיה לה מקום לפרוק את מחשבותיה. אוליביה אהבה לכתוב, 
אך לא לשתף את סודותיה הכמוסים ורגשותיה האמיתיים. בשנים הראשונות כתבה ביומנה לשביעות רצונה של אמה, ללא 
טיפת אמת או רצון. היא שנאה זאת, לכתוב בשביל מישהו אחר, ולכן עם הזמן, נגעה פחות ופחות ביומן, שרוב הזמן שכב 
סגור ומוחבא בחדרה. בפעמים המעטות שפתחה אותו מרצונה, כשקרה לה דבר מדהים והרגישה שמרוב התרגשות עמדה 
להתפוצץ, והייתה חייבת לשתף, הייתה פונה ליומן וכותבת את מה שקרה בפירוט, כדי שאם תחזור ותקרא את כתביה, 
תחווה את אותה ההתרגשות שחוותה באותו היום. כמובן שאת אמה היא לא יכלה לשתף בדבר. ג'יין, אמה של אוליביה, 
אוהבת אותה בכל ליבה אך הדברים מעט יותר מסובכים מכך. השליטה, החוקים הנוקשים, והסודיות באים מדאגה טהורה 
לביתה היחידה, האהובה והשברירית שעלולה בכל רגע להישבר, כמו ענף של עץ שמשקל הפירות התלויים מכביד עליו. בעלה 
כבר לא נמצא, והיא מאמינה שמשקל הפירות על העץ, משתווה למשקל הנטל של אביה על אוליביה. האבא שלא הכירה. 
אמה וסבתה שולטות בחייה כדי לשמור אותה כפי שהיא, שלא תתבגר או תחמוק להן מקצות האצבעות, ולכן, כשהעיזה 
אוליביה בפעם הראשונה, ביום הלימודים הראשון של כיתה י', לעשות דבר ללא ידיעת משפחתה, הייתה זו הזדמנות מעולה 

בשבילה לתעד את ההתרגשות ביומנה הדל.
"אני מתרגשת. אני לא נותנת לעצמי להתרגש אבל זו האמת. אני מתרגשת. אני מרגישה מעולה, אני מרגישה... חיה. ואני 
אסביר. רק לפני שעתיים חזרתי הביתה, אמא שאלה אותי למה הגעתי כל כך מאוחר, הרי שעכשיו כבר ערב. נלחצתי. והשקר 
פשוט ברח מפי. הסברתי לה שבתיכון מסיימים מאוחר. הרבה יותר מאוחר משנים קודמות. היא האמינה. ניצלתי. זה היה 
קרוב, אבל היה לי כל כך כיף. שיקרתי בפעם הראשונה. עליתי לחדרי והתקלחתי. אני מלאה בחול. הסיבה ששיקרתי היא 
שהלכתי אחרי סיום הלימודים לנהר התמזה, אף פעם לא הייתי בנהר לבדי, אף פעם לא הקדשתי לו מחשבה, ולכן כשרגליי 
לקחו אותי לשם, והבנתי מה עשיתי, התרגשתי. אני חושבת שהסיבה העיקרית להתרגשות, היא שהלכתי לשם מבלי להודיע 

לאיש, בלי לתת דין וחשבון ולבקש רשות, הרי גם לא הייתי מקבלת אותה. 
הדבר המגוחך בכל הסיפור, הוא שאמא הביאה לי את היומן בשביל שאוכל לשתף את רגשותיי וחוויותיי אך בסוף הוא הדרך 

שלי להסתיר ממנה את מה שאני מרגישה באמת."
***

למחרת, כשיצאה כהרגלה לבית הספר לא נפרדה לשלום מאמה. מחאה קטנה אמנם, אך עבור אוליביה היה זה עולם 
ומלואו. בפעולה המזערית הזו הרגישה אוליביה כאילו הלכה אל אמה וסיפרה לה את כל מה שהיה לה להגיד באמת; אך 

לא, היא עדיין לא הייתה מוכנה לחשוף את עצמה, היא הסתפקה בדילוג מעל שלום קטן אחד שנתן לה הרגשה טובה בבטן. 
תחושה של שחרור. מעין מרד. היא בסך הכל לא איחלה לאמה יום טוב. 

לאחר שיום הלימודים הסתיים, פנתה אוליביה בדרכה הביתה לנהר התמזה, כמו בכל יום. היא התיישבה על החול וצפתה על 
המים והמתרחש סביבם. היא החלה לחשוב. דבר שהיה מוזר מאוד בהתחשב בכך שהיא באה לשם כדי לנקות את ראשה 
מעומס המחשבות. היא החלה לחשוב על אמה. היא חשבה על מה שקרה באותו בוקר, וכמה טוב הרגישה, כמה העיזה. 
לאחר מכן, מחשבותיה נדדו לאביה, היא תמיד תהתה לגביו, ובצעירותה הרבתה לשאול עליו, אך מעולם לא קיבלה תשובות. 
בכל פעם ששאלה את אמה על אביה, היא מיד נסגרה, או שמצאה משהו אחר לעשות בתקווה שייפסקו השאלות. אחרי 
כל כך הרבה פעמים שלא קיבלה מענה, הפסיקה אוליביה לשאול, היא לא שכחה מאביה, והשאלות שהיו לה הציפו אותה, 
אך הפסיקה להזכירו. ככל שחשבה יותר כך גדל כעסה, היא כעסה על כולם, על אמה, על סבתה, אפילו על נהג האוטובוס 
שעבר באזור. היא לא הבינה איך אמה שמצפה ממנה לשתף אותה במה שעובר עליה ולהיות כנה, מסתירה ממנה דברים 
רבים, ואביה הוא אחד מהם. לאחר שנתנה למים הזורמים להרגיע אותה מעט, אוליביה החלה לחשוב על מערכת היחסים 

שלה עם אמה. בעבר זה לא היה כך, כל כך קשה. היא תהתה מדוע. 
כנראה שבגלל שגדלה, והרגישה שרצונותיה האישיים עומדים לפרוץ. בעבר, היא הבינה כעת, הייתה כמו צעצוע על שלט, 

עושה מה שאומרים לה, מפסיקה כשצריך, לא פועלת לבד.
היא הייתה תמימה כל כך, ללא אופי או רצון. היא לא חיה את חייה, היא חיה את החיים של אמה, בדרך שאמה רצתה, ללא 
התנגדות או אמירה בעניין, וזו הייתה הטעות הראשונה שלה. לאחר שסיימה להרהר, החליטה, שלא עוד. מהיום, היא תחייה 
את חייה בצורה שהיא רוצה, תעשה טעויות, שיעשו אותה למי שהיא; היא תגדל ללא התחשבות באמה כמו שעשתה עד 
היום. תחושת שלווה נחה עליה ואוליביה הרגישה לבסוף שהיא נרגעת, גלי הגאות שהתקרבו אל החוף משכו אליהם את כל 
התכונות שלא אהבה בעצמה, כשהפכו לגלי שפל שלקחו אותם הרחק ממנה. באיזו קלות גלי הגאות משתנים לגלי השפל, 
בזמן שלה כל כך קשה לעשות שינוי קטן בתוך עצמה. השיחה העצמית של אוליביה נמשכה יותר זמן מהרגיל ולכן כשחזרה 
הביתה ואמה שאלה אותה היכן הייתה, התעלמה ממנה, היא הרי הבטיחה לעצמה שינוי, עלתה לחדרה וסגרה את הדלת. 

היא תיתן לה את טיפול השתיקה החליטה אוליביה, כדי שלא תישבר ותספר לה שיצרה קשר עם אביה.

בריכת הייאוש/ יהונתן סמואלסון

לא באמת הכל מייאש. אני שוב כותב על הבעיות הפילוסופיות שלי וכל פעם אני יכול להוסיף עוד ועוד. הפעם, זו השנה 
האחרונה שלי כ"אזרח מן המניין" והפעם שאני כותב, זה בוער בי עד שכולי רוטט מחום ורצון עז להידבק באינסוף. אני חושב 
על העולם, על האמת שמאחור ופעם נוספת- על שאלת השאלות שמתחבטת היא בי שוב ושוב. מהי הדרך הנכונה?? האם 
בהכרח יש לאדם דרך אחת שהיא נכונה? האם בהכרח שהדרך ה"נכונה" היא באמת הנכונה? הלא כל אדם שונה מחבריו וכל 
אדם נוהג מעט אחרת, ובכל זאת טוב לו לאדם, אז אם כך, הדרכים שונות בדרכן ושוות במטרתן הסופית. איך זה? האם כל 
חיי חייתי בשקר? לפעמים אני מרגיש חסר תועלת בעליל. למה להתפלסף כל כך ולהשתגע, אם אפשר לעסוק בעיקר? בין 
האדם לחברו. העיקר שהאדם יהיה טוב לרעהו. "ואהבת לרעך כמוך" לא? אז אין ייאוש כי אם התמקדות בטפל. ומכאן נובע 
שפילוסופיה ניתנה לאנשים טובים ושלמים בנפשם. אם כן, מה לי ולפילוסופיה? למה לי לגעת בה? למה לבזבז אס אם 2 

מספיק? למה, למה ולמה.. השאלות האלה נמאסו עליי. הלכתי לי לענייני. להיות אדם טוב, בתמימות, ובפשטות.
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ד"ר סאליבן צעק על הטלפון, משהו על זה שאמא הייתה מתביישת בו, ועוד משהו על כסף, וחתם את דבריו במשהו על 
צוואה. למעשה הוא היה במצב הזה כבר קרוב לשעה, שבמהלכה הוא הספיק לצעוק, לצרוח, ואפילו  לבכות פעם אחת, 
ולאחר שהצעקות הגיעו לעוצמות שגרמו למכשיר השמיעה לצפצף הוא ויתר והטיח את הטלפון יחד עם הכבל )ד"ר סאליבן 

העדיף דברים "ישנים וטובים"(, ברצפה, קול סדיקה קל רימז על שפופרת שבורה.
ליתר ביטחון הוא גם הוציא את המכשיר מאוזנו וכיבה אותו. לאחר מכן התיישב על הכורסה ונרגע. איפשהו בתוך ד"ר סאליבן 

אדם מת. זה קרה כל הזמן.
אחרי זמן קצר ואספרסו ארוך סאליבן הרגיש כמו אדם חדש, מה שהיה נכון במובן מסוים, הוא אפילו התחיל להצטער על 

שבירת הטלפון, זה היה טלפון טוב, ובגלל מי שסאליבן היה עכשיו הוא נזכר באדם שקנה אותו. בערך 20 שנה קודם.
הוא היה אדם שונה אז, צעיר יותר, בזה הוא היה בטוח, אבל בעיני עצמו הוא היה נראה זקן בצורה מטופשת, נאיבית, והוא 
היה בטוח שגם אחרים רואים אותו ככה, אז הוא התכוון להוכיח להם שהם, וכנראה שגם הוא, טועים. והוא ידע שהדרך הכי 
טובה להיות אדם חדש הוא שיהיו לך דברים חדשים, הפרסומות שהודבקו בכניסה לביתו, ואותן תלש בזעם כל בוקר הבהירו 
לו את זה. מהידיעות האלה שראה ועד לכניסה לחנות הראשונה שראה בכדי לקנות את המכשיר הראשון שראה על המדף, 

הדרך הייתה קצרה מאוד.
כשחושבים על זה לרוב האנשים שהוא היה הדרך תמיד הייתה קצרה מאוד; הוא זכר ילד אחד שרצה להצליח וישב ללמוד 
את החומר למבחן כשהוא נעזר באנציקלופדיה עבת כרס, בדרך כלל הוא מת מהר מאוד, ואחרי רבע שעה סאליבן אחר כבר 
היה על אוטובוס בדרכו לחוף הים, תיק מלא ספרי לימוד על גבו ואנציקלופדיה פתוחה על שולחן אי שם מאחוריו, מציגה 

את מלחמות נפוליאון לחדר הריק.
הוא גם זכר איך תמיד זכר לחזור לפני הוריו.

במבט לאחור זה מדהים כמה דמה להם, כמוהם, תמיד היה נדמה לו שעדיף היה אם בנו היה נשאר קטן עוד קצת, נצח אחד 
ודי, נשאר אותו הילד שהתנדנד באותה נדנדה עתיקה בגן משחקים ריק ומדכא, ובכול זאת צחק בכול פעם שהנדנדה הגיעה 
למעלה, מושיט את ידו לתפוס ענן, או עלה יבש. כמוהם הוא כעס הרבה ומת מהר כשהוא והכעס נמסו לפני החיוך של הילד 

הקטן שצחק "אבא! תתעורר!" , כמוהם הוא אהב את בנו מאוד, והתייאש כשראה כמה מהר הוא מת.
האמת שהוא לא היה בטוח שאותו הורה מת, האפשרות שהוא עוד חי הייתה נוראית, אי הודאות היא הכי גרועה, למות זה 

בסדר, לדעת שנעדרת זה נורא. הוא הרג אותו מהר, ליתר בטחון, ומיהר הלאה.
הוא זכר גם שבעצמו היה ילד כזה, ילד שישב ושיחק בגרגרי אבק שעפו ברוח, זוהרים כמו כוכבים באור השמש, ובעיניו האבק 
הזה היה שווה יותר מכל הזהב שבעולם. הוא זכר איך לא שם לב לזמן שטס סביבו מכל הכיוונים, מעיף את האבק הרחק, 
הוא לא ראה איך הוא מת כל יום, כל שעה, כל דקה, הוא היה נותן הכל כדי להיות אותו ילד פעם נוספת, לא לבזבז את 

המתנה הזו, לדעת שהוא לא יודע שהזמן חולף, ולהתענג על כל רגע.
והיה גם התינוק, אותו התינוק שהוא לא זכר, זוחל על השטיח עד שהוא הגיע לקצה, אותו תינוק שהוא לא זכר בודק את 
המשטח החדש, אותו תינוק לא זכור שחצה את המרצפות הקרות, אותו תינוק שידיים הרימו מהרצפה וחיבקו, שלא יצטנן. 

הוא לא זכר את אותו התינוק, וחוסר הזיכרונות היה יכול להספיק לו לחיים שלמים.
אבל הוא לא הצליח להימנע מהזקן, אותו זקן שיישב באותה כורסא בעוד יום, חודש, אולי שנה. אותו זקן שיישב כאן, וישמח 

שהזקן הטיפש שהיה כאן לפניו מת, וישמח, כי זה עדיף מלבכות.
הוא קם ויצא מהבית, ניגש אל הטלפון הציבורי העתיק, שלשל מטבע, צלצל חזרה לבנו, ואמר מילה אחת.

הוא לא היה בטוח, אבל נראה לו שזו הייתה סליחה.


