יפית בנישתי

רכבת
התשוקה

י ל ד ה ־ נ ע ר ה  .עיניה תכולות ועצומות למחצה .פניה נפוחות

שמחת חיים ומתיקות אשר ימחקו כל הבזק מליל אמש ויםיטו
כל אבן שלא תחפצי בקיומה.

בחפץ סתמי בניסיון להראות סימני תקשורת אוויליים עם
העולם בו היא נמצאת לנמרי במקרה ,או אולי לא .ייתכן
שבאמת הייתה צריכה לברוח .ללכת לעולם שכולו אתר
ובעיקר ,לא כאן .אך לא עשתה זאת הפעם .מה מנע אותה
ממימוש תשוקת המוות המרצדת בכל נימי נשמתה זה תקופה
ארוכה? מדוע חזרה בה? ומה הלאה? האם לתכות להתקפה
הבאה או אולי ישנו זיק תקווה שמסך
הסבל יוסט ויחשוף תמונה
חיובית ,מלאת תיוניות
ותשוקה לתיים...

הרהרתי גם על גיחוך ציני לגבי אופטימיות חסרת תקנה.
רציתי לומר כי גם אני גוסעת באותה הרכבת ולספר על הנופים
שנגלו לעיגיי והתתושות שסימרו את שערותיי ,שהרי לאותה
רכבת שתי תחנות סופיות בקטבים מנונדים של דרך התשוקה.
פעמים אנו מחויבים לרדח בחחנה הסופית ופעמים באתת
התחנות שבדרך .על מנת להקל על התששות ,סיכמתי עם
עצמי כי ייתכן שתידרשנה הרבה
עצירות ביניים בדרך לתתנה
הסופית  -התשוקה לחיים.
הקושי להעביר את
ותכניותיי
רנשותיי
למישור המציאותי היה
רב .תשתי כי אותה
נערה כבר כבשה לה
מושב של כבוד בקוטב
המנוגד וכי קטונתי
לשבת
מלהניאה
במושב שאיוותה לה.
להן כמה
חלפו
ש ע ו ת  . . .א ו אולי דקות,
חיוכיה ,אשר החלו צצים מעת לעת ,גרמו לי
להבין כי אולי הצלחתי לבקר במחבואה המסחורי והאפל ולו
רק לרנע קט .אין לי ספק כי יידרשו עוד מספר כרטיסי נסיעה,
אך יחד אולי לפחות עלה בידנו לצלוח את הדרך לתחנה
הראשונה• .
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כך פגשתי בה.
נערה מקסימה שעות
בודדות לאחר ניסיון
אבדני מתון לכותלי
בי״ת נהה ,בו היא
מאושפזת מזה כמה
תודשים.

^

כל שעלה בדעתי עת
•י,
•י
ראיתיה היה לגרש את
הקושי .ליישר את הגבשושיות המעיקה ,החונקת,
ממש כמו שםיישרים שטח טרשי לקראת בגייה מחודשת.
ביקשתי לעצמי את היכולת לנרום לקולטניה לפתות את
שסתומיהם ולאפשר לי לטפטף לתוכה את תמצית תשוקת
התיים .רציתי לרוץ לקראתה ולומר עד כמה אגי גאה בה,
שהכול יהיה בסדר ושהעובדה שחזרה בה מעידה על אהבת
חיים שנראית כרגע מטושטשת או אף בעדרת ,אך היא שם...
בואי ,ביקשחי בחוכי ,הושיטי לי ידך והרשי לי לקנוח לך
כרטיס לחשמליח .כן זו עם השם הגרנדיוזי והקוטבי כל כך.
אך הפעם היא תוביל אותך למחוזות נפלאים ושלווים ,מלאי
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