עמנואל בר־קדמא

ימים לגלקסיה
אחרת
ביום השלישי של מלחמח יום־הכיפורים נקרע המחבר ,במעבר קצר וחד של
שלוש שעוח נסיעה ,מחייו השנרחיים והמהנים ,ונוחת ,בקפיצת־ראש פתאומית
ומםחררח ,לגלקסיה קיומןת אחרת ,גלקסיה שיש בה דם ,כאב ונענועים .חון
שיטוט בצפון המדמם  -בצל וזמלחמה על רמח־הגולן ,מקבלח פגישה מקריח
ממד דרמתי קורע־לב כאעור ,בתצות ,בתל־אביב הריקה ,השחורה והמאופלח,
בנסיבות סוריאליסטיות של עיר־רפאים ,פונש המחבר דמות נוספת שיט לה מה
לספר.

היום עולה נזהר .בזמן של כלום ,הכחול העמום חותך אח
תרכי התריס ,ואחריו האפור ואחריו שמש הזריחה הכתומה
מסמנת פסים על הקיר ממול .הבוקר החדש גואל אותי מלילה
לבן .בפה ,טעם פיגולימ של יותר מדי סיגריות .לילה של רדי
וסיגריות .גם עכשיו ,מושיס יד אל הקופסה שהולכת ומתרוקנת.
המאפרה הגדולה ,הסמוכה למיטה ,מלאה עד גדותיה ומפיצה
ריח מבחיל של אפר עומד .שירים עצובים ויפים ,שנשברים ע7
די הודעות של דובר צה״ל ומשדרים ,בטונים דרמתיים ,קצרי
נשימה ,של כתבינו ,כאשר רעשי המלחמה שברקע מעצימים
את האפקט.
יום שלישי בבוקר .עונן מסוים בתוך זמן שנעשה ,מאז שבת,
 שלושה ימים בסך הכול  -יותר ויותר נוזל .מכנים את העיתוןהמוגת ,כמטאור תריג מהפלנטה הנורמלית ,על סף הדלת.
בכותרות מדברים על התקפת נגד ,שהעמידם על מקומם אחת
ולתמיד .אולי היום .בעמוד הראשון ,צילום של גנרלים
בהתייעצות בבונקר .בעיתונים וברדיו ,הכתבים משדרים אמירות
מנצחות .הכול סימני קריאה .היבריס מקיר לקיר .אחד מהם,
שקשריו הטובים בקודקוד הולכים לפניו ,משמיע בנחרצות את
הקביעה כי ״המצרים נשארו אותם חארות מ־67״׳ .גם הרמה
לא מדאינה .נכון שהחלפנו עמדות לאחור ,אבל אין סיבה לדאגה.
הכול עניין של אסטרטגיה קבועה מראש .הראש הצבאי היהודי
לא מאכזב.
הטון הרהבתני ,משום מה לא מידבק .לפני שלושה לילות
במוצאי יום כיפור ,תיכיתי ,יחד עם קבוצה של אנשים ,לשמוע
מה יעשו אתי .המזנון של בית סוקולוב ,שהואפל בתופזה הפך

למין בסיס זמני .ממתינים .בינתיים ,ערפל סמיך .בשתיים
בצהריים ,הרחוב קם לתחייה מתוך השיתוק המסורתי של היום
הדומם הזה .מכוניות מתרוצצות .אזעקה שואגת אחרי שנייה
מישהו עוד צועק אליי מהרחוב שזה תרגיל בחירות .או אולי
אובדן הלקחים של ליל הברווזים ,אותו לילה שבו הוחרדה
המדינה בהשמעה בלתי פוסקת  -על ריק וללא סיבה  -של
סםמאות גיוס לעשרות .מת גם ,שאתרי האזעקה באו הססמאות
די מהר גם הטלפון מצלצל :תגיע תוך שעתיים.
בפינה ,טלוויזיה מקרינה בשחור־לבן .בעל הקשרים שבינינו
הרים טלפון ליגאל אלון .אני רואה אותו מחוויר תוך כדי שיחה
״יש פנצ׳ר ,זה לא פיקניק .שום דבר לא בסדר״ ,הוא מניח את
השפופרת .השתיקה השפופה שהשתררה ,מופרת פתאום על
ידי קול אחד  -תרועת הפתיחה של ״איירונסייד״ .המעלית
מורידה ,בשחור־לבן ,את הלוחם המשטרתי בכיסא הנלנלים
אל עוד תעלומת מתח .עולם מטורף .איירונסייד!!!
העיתונים וכתבינו הצבאיים ברדיו ,עדיין באנרציה של ״מעצמה
בסדר גודל בינוני״ ,שכל נורם באזור יכול רק להחליק לה בשיפול
הגב.
עכשיו ,יום שלישי ,שבע בבוקר .הכיוון צפוגה .גהג ,צלם
ואנוכי .מכונית אזרחית מנויסת .ככל שאנחנו מצפיגים ,כך
מרבים לעקוף מובילי טנקים עמוסים ,שנוסעים באטיות לכיוון
שלנו .הרדיו ממשיך בשידורים המספרים שאנחנו רודפים
אחריהם אל מעבר לתעלה .רק לא ברור אם גם הפעם הם
משאירים את הנעליים מאחור.

הפגישה עם הצפון נתנה את התמונה האמתית .המשימה
שלנו לא הייתה הרואית .היינו אמורים לדובב פצועים ,להקליט
ד״שים ובכלל לראיין חיילים שירדו מהרמה או המתינו לקראת
עלייה.
צומח טיפול רפואי ,משטח קירח של אדמה אדמדמת ,עם
כמה עצי אקליפטום פה ושם ,כלי רכב מגוונים ,לא רק
אמבולנסים ,פורקים מיילים פצועים מהרמה .מסוקים נותתימ
כל הזמן וממריאים שוב אחרי שהעחיסו עליהם בריצה את
האלונקות .דקה ,שתיים ,מנועים משחעלים ,פרופלורים
ממשיכים להסתובב והמםוק שוב באוויר .לרמב״ם ,לתל השומר.
קשה לי להנדיר את הריח .בטח לא עכשיו ,אחרי שלושים שנה.
אני זוכר בבירור את הקיבה שהתקשתה לפקעת חמוצה־מרירה
בגרון .רציתי להסתלק משם ומהר .הלב דחף לברוח ,אבק
הרגליים משכו פנימה ,אל המהלומה פתאומית הזאת .שום דבר

לא הכין אותי לזה .לא השירות הצבאי הנינוח ,גם לא סיני ש7
שנות ההתשה.
המהומה והאנשים הרבים שמסביב ,עושים ,כנראה ,את
ההתמכרות יותר קלה .כל כך ישראלי .טרגדיה מדממת גדולה
בתוך בלגן אימים .הכול בקול רם ובאווירה מעשית של טרטור
מנועים ,צעקות ונעליים מתרוצצות .אנחות וצעקות של פצועים
נשמעימ ברקע כמו עיבוד אכזרי ללחן מהגיהינום .קצין בתלוק
מוכתם בדם ,אולי רופא ,יושב על אבן ,כפוף ,שיער שחור מתור,
סנטר לא מגולח .מעשן ועינו באדמה .הפצועים ,ברובמ הנדול,
נערים בהובה .מי שיכול ,מדבר או בוכה .סיפורים קטועים ע7
טנקים שרופים ,על חברים שרופים .עולם שלם שרוף ללא תקנה.
אני שוחע על נדוד שאיבד את כל שרשרת הפיקוד תוך דקות,
בשבת אחר הצהריים.
והילדים ,שהזדקנו ביום ,אל תוך המיקרופון ,מוחים דמעה

מעיניים אדומות ,כבויות ,מגייסים קולות שמתים ,״אימא ,על

׳את הפלישה המאיימת של פליטי 48׳ ,שרוצים לשוב ולכבוש

תדאגי ,הכול בסדר ,אני בסדר .המלחמה רחוקה״.

בכות מספרם הגדול ,את זכות שיבתם .אבל האמת הייתה כמובן
שונה; היינו אמורים לאבטח כל מיגי סותרים וגזברים ,שמסכמים

כל הדרך לכאן ,למקום הזה ,לא רחוק מראש פינה ,הרד

מול סוחרים סוריים או לבנוניים ,את תמורת הממון של עדר

פועל ברקע .ידיעות האמת כבר התחילו לזחול פה ושם א7

הבקר ,ששעטתם העמומה מצפון לדרום ,במורד האפיק ,רו/צמח

התקשורת .התודה על קטיעת הבלוף ה נ ח ל  ,כך נודע בדיעבד[

בתוך הדממה של הלילה .עדרים שייצרו בשר יקר ,בתקופה

מגיעה לאיש מילואים אהד ,פרופסור לפילוסופיה בימים אחרים

קשה של צנע.

שבעזרת יוקרתו האקדמית ,פילם את דרכו אל בור הפיקוד .שם
הוא השמיע באוזני הצמרת תביעה להפסיק עם משדרי ההזיה

ושוב אני בסביבה .כמה שונה .כמה רחוקה אותה ורימה צוננח

השקריים .ברור היה שהכתבים והשדרנים ידעו וראו מקרוב אח

של הדן מהזעקות ,ממיכלי האינפוזיה ,מחריצות ,מהאלונקות

הקטסטרופה אבל שידרו ״מרדפים אחרי הכוחות המצריים א7

מהתנועה המאובקת והמדממת ,מרעש המנועים הבלתי פוסק

מעבר לתעלה״ .הגיע הזמן לשוב אל דיוותי תאמת ,מרה ככ7
שתהיה.

אני על תדרים אתרים לגמרי ,בלתי מוכרים .תדשים כמו
המציאות .זה לא הסרטים על מרפאות השדה של מלתמת העולם
הראשונה על פי המיננוויי .אף אחד לא הכין אותי לזה .נזרקת

אני לא כותב יומן אוטוביוגרפי מתועד .אין לי הערות שוליים

אל המקום הזה ,אל שטח ההפקר שבין החיים האוזלים והמווח

לפעמים ,הזיכרון מתעתע ולא אתת קופץ הדמיון אל קצה האצבע

הנאבק על ניצתונו ,בשעתיים וחצי של נסיעה לצלילי שירי רדיו

המקלידה .אני רץ עם שניהם בהרמוניה מותלטת ,ומקווה להגיע

עבריים .אחרי ההלם הראשון ,אני ,כאמור ,עולה על תדרים

עם הסיפור אל קו הנמר .מכל מקום ,הקורא ימצא אותי כאן,

אתרים .מתיצה רגשית בלתי נראית מגוננת עליי ומשאירה אות|

עם משקעים וקמטי זמן של שלושים שנה .קרוב לוודאי שהזמן

בפעולה ,בלי לגטרל את הגרון התנוק ואת הפתד והרתיעהן

שינה פרופורציות ופרטים .אולי אתם זוכרים ממש את אותם

הקמאיים מול המראות הקשים .אגי ,כנראה ,מסיט את עינ

דברים בצורה שונה.

ומגסה להתעלם ,בעוד ,כמו אוטומט ,אוסף ד״שים מתוך
האלונקות ומאצל היושבים ,חבושים ,בצל האקליפטוסים .אול

מה מוזר .רק יום שלישי והשבוע שעבר נראה כמו מנלקסיה

יהיה יותר קל.

אתרת ,מוצגת ממושגים אתרים של מציאות וזמן .תמונות מהערב
האחרון בעולם ההוא .חברים שלי תזרו משליתות במוסקבה1

עד היום ,שלושים שנה אחרי ,אין שום טשטוש של המראות

ושמו על השולחן וודקה ,קוויאר ומעדנים אחרים מהחנות

והקולות .ואני עוד קיבלתי הנחה ,שכן את הפצועים הקשים

המוסקבאית לתיירים .אכלנו ,שתינו ,ובראש האלכוהולי ,קלטנו

באמת ,את השרופים ,את האנושים ,לא ראיתי .אולי פתדת

בטשטוש מרתף את הסיפורים הקשים ,את מה שראו ושמעו

להתקרב ,אולי לא נתנו לגשת .אני מעדיף ,לנוחיותי היום ,לומו

בנן העדן הקרוי הסוציאליסטי .כמה אנשים חסרי דאגה ,סבים

ש״הייתי מנוע״ .ובכל זאת ,הכול בהיר ,חד וצבעוני .קשור אל

שולתן סלוני מסוגנן ,מ ת ח ת לאהיל שמפיץ אור רך ושליו .אור

הזיכרון בעבותות של פלדה .כמו אותה כתובת מיתולונית ע7

של חברים טובים .וברקע מוסיקה שמימית .ימים של גן עדן

הקיר ,שעולה ממוקדת מבעד לכל מה שדבק ,או טויח ,מעליה

ושמים ללא ענן ,עם בריזות סתוויות נעימות וקיץ מתרכך ונמוג'

רצף חזותי ופסקול ,שלעולם ,כנראה ,לא יימתקו.

אף אחד לא שמע את שדי הגיהינום צוחקים מאחורי הפינה .מ
הית מאמין שבמרתק של שעות נמצא את עצמנו בחלם און ירקון,

מקבל בקשה מהמוקד לנסות לאסוף דיווחים-סיפורים של

בתוך בריתה מ ק א ב ר י ת  ,נ ו ט פ ת דם ,בשדה בור ענקי,

לוחמים .כל תורת הריאיון נמחקה .לוח חלק .אני חסר אונים

סוריאליסטי ,של אשליות מנופצות.

מול האנשים .לא מעז ולא יודע מה לשאול .מאיפה הם חוזרים
ומנין אני מגיע .אני מגולח ולבוש בגדים נקיים .בבוקר התעוררתז

כאן ,בצפון הזה ,כנער שהייתי ,עשיתי שירות צבאי פסטורל

במיטתי וראיתי את הבוקר ,חף ושליו ,ואת חרכי התריס מסמנים

לחופו של הדן .הורמונים ורומנטיקה .עולם שלם ,סוער ,חדש

קווי שמש על הקיר ממול .אחר כך ,כמו בכל יום ,מקלחת ,קפה

נתשף מ ת ת ת לירת ,במסתור הצמחייה הירוקה ,לצלילי הזרימה

וסיגריה .לא יוצא מזה כלום .אני מקבל שתיקות ,או משהו קטוע

המהירה של הנחל .טעם של אבטיתים מקוררים במים הקרים

ומבולבל .״עזוב עכשיו״ ,אני שומע ,״תן למסור דיש הביתה

עבודה בקיבוץ .נח״ל .הכי קרוב למלחמה היו מרבצים ליליים
על שתי גדות אפיקו של החצבאני .אמרו שהפעולה נועדה לבלום

להשמיע קול ולהרגיע שאני בתיים.״

שלושה ימים חרשתי את הצפון .ראיתי את אנשי המילואים
יוצאים חהחניה בחורשה ועולים לרמה .תציתי אח ציר המערכה
עם לבנון הלוך וחזור .ד״שים ,סיפורים קטועים ומגומנמים.
אבל ,בעיקר ,מפגשים אילמים עם מאות זוגות עיניים אדומות,
יגעות ,שנחמה אין בהן .המלחמה עצמה היא לי ,קולות נפן
עמומים וקרבות אוויר בשמים .פנשתי מפונימ מהיישובים.
זייברתי עם כתבים צבאיים אמתיים ,שהעבירו ידם באש .תמונות
וסיפורים על טנקים שרופים ונעלי חיילים מבצבצות מתחת
לשמיכות הצבא האפורות .בטלוויזיה ,צילומי השפופים,
המושפלימ ,מהשבי .אחרי יומיים־שלושה של גיהינום מרוכז,
שהגיח בהפתעת בזק מעבר לסיבוב ,נבלמת הפלישה בצפון
תוך הקזת דם ועצב שאין להם שיעור .ככל שתנועת המלחמה
הופכת כיוון ,כך נעשה הכול יותר רגוע .וככל שנעשה מתק
רגוע ,כך הכאבים מופנמים .המילימ מהחילות להשתחרר.
יום תמישי לפנות ערב .בית הקפה הקטן בראש פינה ,על אם
הדרך צפונה .הערב חאריך את הצללים בעחק התולה .המקום
'עמום תקי .שותים בעמידה .אנתנו ,הצוות הקטן והםכוניח
המגויםת ,חתיישבים לשתות קפה לפני הגהיגה הארוכה לתל
אביב ,בעקבות הוראה .אני נושא אתי פילמים וכל מיני מעטפות
שהתבקשתי למסור ,בדרך ,באולפני ההסרטה בהרצליה .שם
הוקם בחופזה מוקד התמסורת לרחבי העולם ולטלוויזיה
הישראלית.
יושבים צפוף .אין שולחנות פרטיים .על ידנו ,בלי לשאול,
מתיישב צוות טלוויזיה .מדברים גרמנית בהמולה רבה .הכתבת
 לא קשה לזהות את הכתבים ,משום שאין הם נושאים בידיהםשום אלקטרוניקה  -מתיישבת מולי .אישה צעירה ,לבושה
בחולצה שתורה בדגם צבאי ,שיער בהיר ,קצון ,פנים חדים!,
כחול עמוק ויסודי מתתת לעיניים אדומות.
״אפשר לקבל אש?״ בעברית ,שלא חיכיחי לה.
מחפחחת שיתה כמו בין שני עיתונאים .המלממה כנראה
מוציאה מאנשים הרבה יותר מידע אישי ,בזחן הרבה יותר קצר
אין מוליך תקשורת יותר פתוח מאשר מלחמה .הכול נראה ארע
ותלוי על בלימה .הקירות המגוננים נופלים .ככל שהמציאות
יותר מפחידה ,כנראה אגשים מתפשים זה את זה.
בתוך שתיים־שלוש סיגריות רצופות ושני ספלי קפה טורקי,
אני למד שהם ירדו כרגע מהרמה ,מדווחים לרשת שווייצרית
לא הגיעו לקו הראשון ,אבל ראו מספיק .המידע האחרון
ששמעתי ממנה הוא ,ששמה םוזאן והיא נשואה לבנו של מישהו

שאין מי שלא מכיר את שמו .בעלה הקצין נמצא עכשיו למעלה
ברמה .לא .לא ראתה אותו ,אבל הצליחה בבוקר לדבר אתו
איכשהו בטלפון.
נסיעה לילית בארן מואפלת היא ניסיון מפחיד עד מאוד
זונות של פנסים כחולים מטילים אורות קלושים על כבישים
שמורימ .הירח המלא כמעט משפר את המצב .הנהג ואנ
מתחלקים בחאמן הזה ,שמאמן את הראייה עד גזע המוח .הרדי
מזכיר שממר סוכות.
שעה עשר בערב .אולפני הרצליה הומים .כתבים מכל העולמ,
חברים ,בםדים .עכשיו הם דובר צה׳יל ,כתבים ,צנזורים וכל מה
שאתם רוצים .כולם בעגיינים ויודעי רז .רק איציק קול ,חנה7
האולפנים ,שומר על הומור" .אל תיגש למרמס קלאוזנר״ ,הוא
מזהיר בחיוך .מרגוט קלאוזנר ,האם המיתולוגית והבעלים ש7
האולפנים .ידועה גם ,ואולי בעיקר ,כבעלת קשרים טובים בעולם
הרותות .את מי לא העלתה בסיאנסים שלה" .אל תיגש אליה,״
מוזר איציק ומזהיר ,״היא במצב רוח נורא .בדפרסיה אמתית ״
 א ז מה  -אני אוחר  -אף אחד מאתנו לא ממש שממ.״זה לא זה״ ,מתעקש איציק ,״אצלה זה משהו הרבה יותר
גדול :היא לא הזתה את המלממה הזאת .אף אחד מהידידים
שלה למעלה לא טרח לספר לה.״
אהבתי את מתוט קלאוזנר .אישה גדולה ,חכמה ,חמה
וחייכנית .אישה עח מאור פניט ומבטא ייקי חצתיק .אישה עם
ותרבות רחבה ,רהוקה מגינונים ,אבל ללא קשר למצח הנבוה,
שמחה לשתף את העולם באמונותיה בעל־טבעי ,שגראו לה
מאוד ...טבעיות ויומיומיות.
לפני יובלות ,בעולם אתר  -שלושה ימים בסך הכול ,מי היה
מאמין  -השארתי בבית מיטה סתורה ,ספלים מלוכלכים ,רדי!
דולק וחקרר ריק .ככה וה שיוצאים מהבית בבהילות ,ועם פמדים
סתומים.
מצות ואגי שוב בבית .ירמ כסוף מציף את מרפסת הגג הגדולה
שלי .גופיח אפליח כחולי אורות םתנועעים בדלילות .רעב מציק.
גם הסיגריות אוזלות .יש משהו פתוח בלילה הזה ,בעיר הזאת?
אני צולח בנסיעה אטית את הרחובות הריקים .המקום הקבוע
של הסיגריות ,מאחורי קולנוע ״פאר״ ,לא מאכזב .יש .כמה
זקנים יושבים סביב נורה צבועה בכמול מהיר ושומעים רדיו .לא
רוצים ,כמוני ,להיות לבד.

חורש את תל אביב האפלה ללא מטרה .עיר רפאים שתורה
חצויה בחתכי כסף של ירח מלא .הרדיו בשירים שקטים ,משמיע
שוב ושוב את ״לו יהי״ ,נעמי שמר בהשראת הביטלס .כנראה
שזה יהיה ״ירושלים של זהב״ ,אנטי קליימקס עצוב של המלתמה
הזאת.
אני אוהב את תל אביב אהבה ללא תנאי .את רתוב אלנב
בין כיכר המושבות למוגרבי ,אהבתי פעם לחצות ברגל ,עם חניוח
ביניים בחנויות הספרים הרבות שהיו שם בשנים ההן .יעקב
שבתאי ,מאהב חשוך מרפא של תל אביב ,תשוות פעם אח
המאמץ שבכתיבת ספרים לטאטוא כל אורכו של רחוב אלנבי,
מכיכר המושבות עד הים ,במברשת שיניים .עכשיו אין כמעט
חנויות ספרים .במקומן תנויות־בוטיקים ,תטוענות לשווא
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למציאות מתתום הג׳ינס ותטריקו .כבר אין גם קולנוע ״תמר׳
ובתי הקפה ,חלקם מיתולוגיים .שובר לרוטשילד ,אור הירח
משרטט את קווי המתאר השחורים של נופי העצים .הבתים
התיוורים ,עם תורי תחלונות הסתומים ,נראים כמו תפאורה
אפוקליפטית של המתנה לסוף העולם .דיזננוף  -פיפת׳־אוונ
של תל־אביב  -ריק מאדם .בסך הכול חצות ,ואולי פה ושמ הלן
בודד או חג חומקים לאורך הקירות .רק אגי והרדיו והסיגריה
הבוערת .די .עצוב .יאללה .הביתה .גלך לפתות את הטונה
האחרונה ,נדונ אותה בכפית ישר מתוך הקופסה וננסה לישון.
מניע לפינת דיזננוף־ארלוזורוב .לא זוכר אם היו רמזורים ואם
הס עבדו .אבל עצרתי .מתוך הרגל ,הסתכלתי על פתח המסעדה
שהייתה אז ,״דראגסטור״ קראו לה .לא ברור מדוע ,כי היא לא
הייתה יותר ממסעדה .אהבתי אותה בזכות הלחם השחור והחם
שעמד על שולחן מיוחד לתיתוך עצמי ,לצד סלט חסה מתובל
היטב .מסעדה פשוטה וסעימה .סטייק ,המבורגר ,תפוחי אדמה
אורז .בירה מהחבית.
אה .הפתעה .פס אנכי ,צר וחיוור ,של אור .הייתכן
שה״דראנססור״ ,יחיד מכולם ,פתוח בלילה המוזר הזה? ואם
כבר  -אז מי יוצא מהבית למסעדה?
אכן .הווילון שחור זז הצדה בקלות .המסעדה מוארת בחלק
קטן מן העוצמה הרגילה .דמות ,אולי מלצר ,נשען על הבר
בקצה המסעדה ,צמוד לקיר האחורי ,רק שולחן אחד תפוס ביד
איש בודד אחד ,ששאב מרק לאסו ,תוך קריאת עיתון.
האיש הזה מוכר לי היטב .מי שהיה פעם מדריך שלי בתנועת
הנוער ,עכשיו הוא דמות ציבורית די ידועה ,במדזרים הכלכליים
כמו גם הפוליטיים .מדברימ נכבדות בו וביכולותיו .כריזמתי
מרכז חונטות סביבו .ממי שגקראו הצעירים ,שלא עוצרים תמיד

באדום .קשור לכוורת המובילה גם בקשרי נישואין .המקום הסוב
שלו באמצע מבטיח מקום עוד יותר טוב למעלה.
הרים את עיניו ,הביע שמחה לראות אותי ,כמו בכל פנישותינו
תאקראיות .הזמין אותי לשבת לידו .תפריט מוגבל מאוד .הזמנתי.
סיפרתי לו כללית שתזרתי משלושה ימים בגליל והוא מספר
דרך אגב ,שגולדה שפופה לגמרי ,שדיין כבר ישב וספד לביח
השלישי .לראשונה ,אני שומע מפי הסוס על מלחמות הגגרליב
בתזית הדרום .האיש נטף שמות ואירועים .לא סודות ממש,
אבל רכילות פוליטית מהמעלה הראשונה .תבל שאני לא ממש
קליינט יצרני של אוצרות המידע שספנתי.
ואז  -כשכבר לגמנו את הקפה" :אתה יודע מי נהרג?״
״ השם עשה לי צמרמורת.
״הבן של
 אתה בטות? שאלתי שוב ושוב.״אין ספק ,מהפה של דיין .שותתנו ממש בערב.״
היום ,ממש לפני כמה שעות ,ברגעים האחרונים של השמש,
לאורו היורד של הערב ,ישבתי בבית קפה קטן בראש פינה!
בתברת אשתו של מי שאני שומע הרנע על מותו ,עיתונאית חון
בטלוויזיה ,שסיפרה בביטחון ,כי בעלה ,קצין שריון ,נלתם ברמה
ולא אונה לו כל רע .שום ענן נראה של דאנה .דיברה אתו בטלפון
באותו בוקר.
השאלה הראשונה ,הטיפשית ,שעלתה לי בראש הייתה ,אב
היא כבר יודעת ...אם אני ,הזר המקרי ,לא יודע לפניה ,שעולמה
חרב עליה .כאילו שיש משמעות למועד חורבן עולמו של אדם -
כאילו התזמון נותן לו פתח מילוט כלשהו.
שלושים שנה.
האיש ההוא ,מאותו לילה קשה ומקאברי ,במוצאי היום
החמישי של מלחמת יום הכיפורים ,עשה הרבה חדשות מאז
טובות ורעות .לא נרחיב את הדיבור.
את האישה מבית הקפה הקטן בראש פינה לא יספתי לראות
מראה פניה ,עיניה הצוחקות והאצבעות סביב הסיגריה  -עדיי
חי לנגד עיניי.

