־ורם וולנזן

ה ת ח נ ה של תאמד

בערב חם ולח בתתילת ספטמבר עמדו שני נברים ליד הבוטקה

בתנועה של ביטול .״פה לא יהיה כלום .נו ,תראה איך המקום

של משכיר הסירות על שפת הירקון .הבוגר שבהם חבש כפייה

הזה ,תראה פה על הגשר הזה ותראה שם על הנשר ההוא ...נו,

מנומרת והשני נולל מחרוזח כדורי ענבר צהבהבים בכפות ידיו

תגיד ,מה אתה רואה? הכול לא טוב ,מקולקל ,צריך לשרוף

הם לבשו חליפות ועניבות ונראו כמו אב ובנו .פעםים אחדות

'הכול ולבנות עוד פעם "...הוא אמר בלהט במבטא רוסי והדגיש

הניף תבוש הכפייה את ידו והתווה באוויר קשת ארוכה ופעםים

במיוחד את"לשרוף״ הוא פנה נרגש ללכת אל הבוטקה שלו,

הסתובבו שניהם מבטיהם רחוקים ,כאילו חיפשו איזו נקודה

אבל עצר מיד חזר והביע את דאגתו האמודת" ,תניד" ,הוא

להיאתז בה .הם דיברו בשקט ,כמו לא רצו למשוך תשומת לב.

צמצם את עיניו ואמר בשקט בהטיית ראש" ,תגיד ,הם לא כמו

אבל הם משכו את תשומת הלב של ערן קדמי ,שיצא מהקרנה

!ביזנסמנים מירדן או מסעודיה ,אתה יודע ,כאלה...״

של סרט תוניםאי תדש בקולנוע הסמוך ומיהר אל המכונית שלו

ערן נרתע קצת".אתה תושב?״ שאל" .בוא נניד שהוא שייח

בתניון ליד הסירות .שני הנברים נראו לו כמו המשך הסרט.

סעודי ,הוא יעשה כאן חור באדמה ואולי יהיה נפט בתל אביב,

כשמפתחות המכונית בידו התקרב לאט ,כאילו לתומו ,אל המים.

כאן ליד הבוטקה שלך ,ותהיה עשיר .לא נורמלי מה?" ערן קרן

גם משכיר הסירות התל מתקדם לעברם .הערבים התישו לא

לו ונופף בידיו כמו זרם אדיר של נפט שמתפרן מן האדמה.

במת כשראו את ערן ומשכיר הסירות מתקרבים אליהם .הם

הרוסי חייך קצרות ,״בטח לא נורמלי ,מה נורמלי במדינה זו?

הסתובבו ,נסוגו אל המרצדס הםפוארת שלהם והסתלקו .ערן

לפעמים פה יותר גרוע מרוסיה ,בשביל זה באתי בארן?״ הוא

משך בכתפיו ועמד לחזור למכונית כשראה את איש הסירות

הרים את קולו ואמר לאט ובהדגשה" :צריך לשים פה מודעה",

קרב אליו.

הוא שרטט בידו מרובע באוויר ׳להיכנס רק ליהודים!"׳ ונענע

משכיר הסירות נראה לו כבן חםישים ,רזה ,כתפיו שמוטות

בראשו בקצב להדנשת דבריו.

מעט ,שערו מלבין ומשתפל על עורפו ועיניו החומות בוערות.

ערן ביקש ממנו להמתין .הוא השיב בהבל פיו על זגוגיות

הוא הביט בערן כמי שמנסה להיזכר במשהו ,גבות עיניו התקרבו

משקפיו הענולים ,הבריק אוחם בקצה החולצה ואמר לרוסי

ואז הגיף אצבע לעומתו" :אתה ...אתה ...הג׳ורנאליםט מרחוב

שהערבים בטת מכירים את המקום הזה ,אולי הם כאלה שנרימ

שיינקין ,נכון? מה שלומך?"

בשטתים ובאו לראות את מה שההורים שלהם עזבו ,כשברחו

ערן עצר וחייך אליו חיוך קצר .הוא הזיע והשתוקק להיכנס

במלחמה ב ....אבל איש הסירות קטע אותו בכעס ,״עוד מעט

למכונית ,להדליק את המזגן ולטוס למערכת כדי להקליד את

הם לוקחים פה חצי מדינה ,כמו המוננולים עשו ברוסיה .ולמה

הביקורת שלו על הסרט .מתר ייסע לירושלים לפתיחת פסטיבל

זה בתחנה שלי?״ הוא הכה באנרופו בכף ידו השנייה והשאלה

הסרטים.

הדהדה באוויר.

״כן ,זה אגי ...היינו כאן לפני חצי שנה בערך"...
משכיר הסירות חייך אליו חיוך רחב וכמה שיגי זהב קדמיות
נצנצו בפיו הפעור" .בטח ,קוימךד ,עכשיו אגי יודע ...אתה באת
פה עם הבחורה והיא נפלה מהסירה ...נו ,ואיך היא עכשיו?״

הייתה שתיקה .העיתונאי הסתכל למעלה ,ואמרלעצמו ,עכשיו
אתה סופר בלב עד עשר ולא מטיף לו לא על ערבים ולא על
פליטים ולא על כיבוש .הוא נשם נשימה עמוקה שקטה ושאל
את הרוסי איך העסקים אצלו .האיש נרגע קצת ,חייך והניח את

״היא בסדר ...לא היה צריך גבם״ .ענה לו וחש שאיש הסירות

דו על כתפו של ערן" .אתה נחחד ואינטליגנטי ,בוא תיכנס ,יש

לא יסתפק בזה .בקדחתנות חיפש ערן נושא כלשהו לדבר עליו

אצלי מיזונ ,מה אתה עומד בתון רטוב? תתקרר קצת ,תהיה

עם האיש .הוא נשם נשימה עמוקה ,עצם את עיניו והריח את

יבש ותלך .נו ,תשתה קפה ,תה ,מה שאתה רוצה? ....אז אתה

ריח הםים שעלה מהים .הוא מצא.

אומר שאתה נולדת כאן ושאתה נ׳ורנאליםט? אה! זה טוב ,טוב

״נו ,ומה חדש אצלך עכשיו כשיש לנו ראש עיר חדש?״ איש

מאוד" ,אמר כשפתח את הדלת של הבוסקה וסיים כשנכנסו,

הסירות השתנה בבת אתת .גבות עיניו התקרבו עוד יותר עד כי

"אתה יודע שחמט ,כן? זה טוב ,טוב מאוד...אצלנו ברוסיה

מצחו נחרש קמטים .״פה? ...פה? ...אה!" ,הוא הניב בידו

הייתי ...איך אומרים זה בעברית ...נו ,טוב ,הייתי צ׳מפיון...

הנה ,פה ...אני נר לבד ...המ...יש לי אתות בכפר סבא ואני

כמה תמונות .״מה אתה רואה? אתה רואה מה שאנו ראינו

דוד..״ עכשיו ,תניד לי ,אתה חצה לשתק בשתור או בלבן?

שלשום בערב ובהרבה ערבים אחרים ,כשניגשה אל שני הערבים

אהה ,אני מבין ,אין לך זמן ואתה ממהר ,כל הצברים אין להם

בחניון ליד הירקון .הנה ,אתה כאן ,רואה? נם אנחנו היינו שם,

זמן .נו טוב ,איך אתם רוצים לבנות את המדינת ישראל אם אין

אבל אתה לא ראית אותנו ".הוא הראה לערן תמונות שבהן

לכם זמן?״ הוא הסתכל בכרטיס הביקור שערן הנית על לוח

נראים הערבים מוסרים לוולדימיר מעטפות לבנות.

השחמט וחייך :״ואתה ,אתה זוכר שם שלי? אני ולדימיר.״

אבל ערן בשלו" .אני לא יכול לעשות את זה .כל מה שאתה

יומיים אחר כך ,כשחזר לביתו מפסטיבל הסרטים בירושלים[

מראה לי עדיין אינו הוכתה ננד ולדימיר .אני לא יכול לשתף

ראה ערן מעטפה מודבקת על דלת הדירה שלו .הזימון למטה

אתך פעולה ,אני לא יכול למעול בשליחות שלי .עיתונאי אינו

החשטרה ברחוב הרכבת ליום ראשון הקרוב היה חהום על ידי

יכול לשתף פעולה עם המשטרה ,הרי כל סטודנט לתקשורת

פקד יוספי.

בשנה אל״ף יניד לך את זה ".ערן היה נבוך ביותר והסמיק

בפגישה ביניהם במטה המשטרה ביקש אותו הפקד לבקר אצל
ולדימיר ולדובב אותו ,לעמוד על טיבו ולעקוב אחריו .בעצם

מכעס .הוא ניגב בכף ידו את הזיעה ממצחו .אך הגרוע יותר היה
עוד לפניו.

לעשות את מה שהם במשטרה לא הצליחו לעשות ,מפני שהאיש

״מדובר בסמים ,ערן ,סמים .אתה הרי מבין במה במדובר,

היה חשדן מאוד ,קשוח וערמומי ,וחיק חקירות הקנ״ב .פקד

נכון?" ,כעס בצבץ בקולו של יוספי" .תעשה את מה שאני מבקש

יוםפי טען בעקשנות שוולדימיר היה בעצם סוכן סמים כבד,

ממך ,ואמר כך ,"...יוספי שהה מעט ועבר לצדו השני של השולתן

אחראי להתדרדרותם ולאבדנם של חיים צעירים רבים.

שלו ,שומר על מרחק מהנחקר שלו ,״ואחר כך נשכת כולנו

"חראה״ יוספי ניסה לרככו" ,ולדימיר בודד? בודד .גר במבנה

מהביקורת הנבזית שלך בעיתון ".במילים אחרות ,חשב ערן,

מבודד? נר .הגישה אליו קלה ונם נסתרת? קלה ונסתרת .ומה

לא עיש עדך תלונה על הוצאת לשון הרע .זהו ,אמר ערן לעצמו,

אתה רואה כאן?" יוספי פתח מעטפה נחלה וזרק על השולמן
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סרט של סקורסזי ,שבה השווה ערן קדמי בצורה לא כל כן

השתררה שתיקה ואחר כך הוא המשיך ,״כסף הם נותנים

מרומזת בין קצין המשטרה המושחת בסרט ,לבין כמה קצינ

אבל אני לא רוצה כסף שלהם ...ככה ...אולי זה כסף לא נכון

משטרה מקומיים מוכרים .לכל וה יש מחיר .זו הייתה מלכודח

לא אםתי ,אתה יודע ...והם באים עוד פעם ועוד פעם ועוד פעכ

לעיתונאי.

והם מראים לי דוקומנט באנגלית ואני לא מבין כלום ....אב7

ערן לא האמין שזה קורה לו .זה היה כמו חלום רע והוא קיוור

זה המגרש שלי ...וגם לי יש דוקומנט ...הנה ,אני נסעתי לאחוח

שהחלום ייפסק כשיתעורר .אבל זה היה אמתי .אמתי כמו הביח

שלי בכפר סבא ...הגה יש לי כאן בכיס ...זה של הסבא שלגו

שמול הבוטקה ,שמן הננ שלו השקיף ערן בלילה על הרוסי מתון

הוא קגה את המגרש הזה באודסה מקרן קיימת עוד לפג

סקרנות אך נם מתוך כוונה להפריך את טענותיו של יוספי נגז

הרבולוציה .כן הוא היה ציוניסט ,הסבא שלי .ובדוקומנט של

ולדימיר.

כתוב ברוסית ובעברית שהמגרש הוא בתל אביב על יד הים..

השרפה בבוטקה פרצה בלילה הרביעי של המעקב ,כנראה

כן ,כאן .אתה זוכר את הערבי עם זה ,נו...עם הזה על הראש

בין ארבע לחמש בבוקר ,אחרי שערן הסתלק .מחלק עיתוניפ

הוא אמר שהוא האח הגדול של חאמדי .הוא אמר שהתחנה ש7

אחד הזעיק את מכבי האש אבל הבוטקה נהרסה מיד .המשטרה

המשפחה שלו ,של חאמדי ,לפגי חמישים שגים ,במלחמה עם

ביררה אם הייתה הצתה .ולדימיר לא היה שם.

הערבים ,היא התחגה של חאמדי ...ואז ,במלחמה הייתה בתחגר

בבוקר ,בתחנת המשטרה ,אמר יזספי לערן שהם נאלצו לעצור

שרפה ,אבל חאמדי לא עשה את השרפה בשביל לקבל הכסף

את ולדימיר כשחזר לבוטקה כדי שיוכלו לברר סופית אם יש

מהביטוח ,רק אנחגו היהודים עושים את השרפה גגד הערבים

קשר בין הסמים לשרפה והפעם ,הבטיח יוספי ,הוא לא יצליח

במלחמה כי הם שונאים את הערבים...והערבי השני ,הוא

לחמוק מהם.

האדבוקט של חאמדי ,הוא אמר שערבים ויהודים יכולים לחיוח

השרפה והמעצר הכו את ולדימיר בהלם .הוא סירב לדבר.

ביחד .נכון ,אני אומר לו ,יכולים לחיות ביחד ,באמת ,אני אומו

אחרי כמה שעות אמר להם שהוא מוכן לדבר עם ערן ורק אתו.

לכם שזה מאוד לא יפה לעשות שרפה .ואני שומע כל הזם

לא עורך דין ,רק ערן" .עכשיו אין סמים ,אין תחנה ,אין פרנסה,

חאמדי ,חאמדי ,חאמדי ,ואני שואל את האדבוקט :׳איפר

אין חלומות ,אין שום דבר ",אמר ערן ליוספי ובהה לנקודה

חאמדי?׳ והם אומרים כלום ומסתכלים לשמים ,ואני מבי

כלשהי בתקרה .הפקד לא ענה וליווה אוחו לחדר החקירות.

שתאמדי מת .ואני אומר להם שאני מאוד מצטער שהוא איננו

ערן התיש כאילו יד נעלמה הכתה בבטנו כאשר ראה את

 ...אדוני המפקד ,אני באמת לא בסמים .איך אתם אומרים אח

ולדימיר בחדר החקירות .הרוסי נראה כמו התחנה השרופה שלו.

זה שאני עושה דברים כאלה לא טובים...סמים ,נו באמת... .אז

ולדימיר וינק מהכיסא לעברו של ערן ותפס בידו .״תראה ,הם

אני אמרתי לערבים ,יפה אני אומר להם ,שאני לא מוכר אח

חושבים שהם תופסים אותי בשביל הסמים ...אני לא צריך סמים.

התחנה ...אז הערבי היה כועס ואומר לי ,׳טוב ,אני קונה ואתר

אני לא מוכר סמים .גם בקג״ב הם לא שוברים את ולדימיר.״

המנהלי ,ואני אומר נייט ,פה בארן אני קפיטליסט .זה שלי ואנ

ערן הושיב את ולדימיר לצדו ,הניח את ידו על כתפו ש7
הרוסי והסתכל ישר בעיניו" .ולדימיר ,אם אתה רוצה שאני אעזור
לך ,אז תניד לי  -הערבים ההם ,מה הם נתנו לך?״
הדברים פרצו מתזהו של הרוסי ולפקד יוספי ואנשיו הם נשמעו

לא מוכר זה!״ ולדימיר הכה בידו על השולחן.
פקד יוספי קם ראשון" .ולדימיר,״ אמר בשקט" ,אתה תבוא
אתי לפולינרף ,אם בסדר ,אתה הולך הביחה.״ אחר כך כחכח
בנרונו במבוכה .״בסדר ,בסדר ,אדוני השוטר,״ הסכים ולדימיר.

כמו בליל של מילים והם כיווצו את מצחיהם וצמצמו את עיניהכ

"אני בא בפולינרף ואחר כך אני הולך הביתה ...אני יכול לישו

במאמן להבין את מה שהם שמעו" .זה לא בשביל הסמים...

בסירה שלי".

הכסף ...לא...לא ...אתם יודעים בשביל מה הכסף ,אה? אני
אומר לכם עכשיו :הם רוצים לקנות התחנה שלי!״ הוא דפק ע7
השולחן ונען את מבטו בפקד והעביר אותו באטיות לערן ,לשוטר
שישב סמוך אליו ואחר כך לשוטר השני ששמר על הדלת כד
לוודא שכולם שמעו אותו.

