עמנואל בר־קדמא

אספלט לוהט
וכביש לאור הירח
ה מ ת ב ר פורש סיפור שיש בו מבתני סבילות ואומן ,דחייה שחצנית שריסקה את
א ה ב ת ה ס ת ר י ם המיוסרת של ורתר המקומי .ומעל כל אלו  -תברות הדוקה
שנמשכה על פני תיים שלמים .ילד ,עולה חדש ,תווה קליסה קשה בתוך קבוצה של
ילדים שעוברים ,ב ס ן הכול ,ילדות מאושרת ורוויית שמש בתל אביב של מ ל ת מ ת
העולם השנייה .בחזיתות העולם נהרגים מיליונים ,השואה עדיין שמועה מעורפלת
ובתל אביב  -פלגטה אחרת  -ת ק ד י ם ולס וסגגו ומתרגשים ממשחקי כדורגל
והצגות יומיות.

בבוקר א פ ר ו ר י של גובמבר ,הציג אותי המורה גפןלפנ
ד׳ .1בערך  40זוגות עיניים בוחנות ומאיימות ,בארבעה טורים.
מפחיד .עולם חדש מול ילד לא אמין .אורי היה החבר הראשון
שלי בתל אביב .ממש מהתחלה .מאז ,מגיל תשע ,ועד נפילתו,
עשרים ושש שנים אחר כך ,היינו חברים בגפש .בחקופה
הראשונה ,אורי היה הצבר האולטימטיבי ,המגונן על החדש
והנפחד .אורי היה הנצרה שבלמה כל שחרור של יצר ההתעללות
הטבוע בכל ילד חולות בריא של צפון תל אביב.
אני מול הילדים של ד׳ .1צברי המיתוס ,היהודים החדשים,
שעלו ,כפי שקראתי שנים רבות אחר כך ,מהים )וגם ירדו אליו
!כשרק ניתן להם( .ילדים של תכלת ושמים ,פרופי כפתור ,קצרי
מכנסיים ,יחפים או מסונדלים .ואילו אני ,ילד שירד מהרבבות,
חכם את כפתורי חולצתו עד הצוואר ,מכנסי הארג העבים יורדים
עד הברכיים הלבנבנות ,בעוד גרבי הצמר עולים כמעט עד לאותו
קו .תסרוקת רטובה עם שביל נחרץ בצד .עברית כבדה וחסרה,
שהצטברה בכמה חודשי תיפה.
אורי היה הראשון שהתקרב אליי ,פרץ בחיוך את המכונסות
הנפחדת שלי ועזר לי לשייף את הזיוים החריגים והבליטות
המיותרות ,כדי שאוכל להשתלב ולהיטמע .ממנו קיבלתי את
העצה הכי תכמה לימים הראשונים ההם :״אם אתה לא רוצה
שיצתקו עליך ,כשאתת תולך לים ,תשאיר בבית נעליימ ,סנדלים,
תולצה ,מגבת וכל בגד אתר .תלך לים יתף ,בידיים ריקות ואל
תלבש כלום ,מלבד הבגד ים״ .יחף .מבחן קשה של סיבולת.
האספלט בכביש והחול ,בין בן יהודה והים היה ים של חולות
להטו אימים בצהרי הקיץ .זה היה טקס החגיכה האמחי שלי,
מבחן ההתחברות .כולם הפגיגו התעלמות אדישה מהשריפות
בסוליות הרגליים ,אז גם אגי העליתי פגי פוקר מבעד לדמעות
הכאב .אחרי זמן קצר ,העלו סוליות הרגליים קרום של עור גס
ונוקשה ,שנטרל את הלהט .עכשיו הבנתי איך כולמ ,כולל הבמה,
הולכים יחפים ללא שום סימן של כאב.

בצליחתי את מבחן הסיבולת של ההליכה היחפה לים ,כנראה
חסכתי לעצמי לא מעט סבל חברתי לעתיד לבוא .יצרתי לעצמי,
בזכות אורי ,ודרך כפות הרגליים הכוויות והמיוסרוח ,גם מעמד
בחברה ,גם רספקט וגם חברים ראשונים.
אורי היה ,גם ביסודי וגם לאחר מכן ,בתיכון ,מלך הכיתה
הכי גבוה ,הכי חזק .אני זוכר את ההתרשמות הראשונה של
ממנו ,בגיל תשע או משהו :יותר גבוה מכולם ,זקוף מאוד ובעל
!כושר דיבור .הוא ידע להתבונן ולמצות ,לרוב בניסוח די שנו
ומצחיק ,כל מצב.
בהמשך ,עד נפילתו ,שרדה הידידות ,וכחלק ממנה שיחות
הנפש והשקיפות ההדדית .כמו בפעם הראשונה ההיא,
בהתמודדות של הילד העולה מול הגוש המנובש של התבוננות
צברית בוחגת ,אורי היה לצדי בעוד כמה רגעים קשים בחיי
הוא היה שם בשבילי .אני לא יודע עד כמה אני הייתי לצדו
בכמה מרגעיו הקשים  -ועל כך מכרסם בי עד היום ,שלושים
ושש שנים אחרי מותו ,כאב גדול .מקדחה מתמדת של תחושת
אשמה ,חרטה קורעת.
על כן ,לפני הסיפור האישי ,יש לי מוב ענקי :לספר מי היה
אורי .הקווים האקלקטיים האלה לדמותו ,המשיקים לקורות״,
אינם פירעון החוב .אני יודע .כגראה גם לא הפעם ,בכתובים
האלה .זה יהיה פירור קטן ממה שאני חייב לו עד שם  -עד
מנוחתו ,מתחת למצבה הצה״ליח שלו.
אני מסובב את הסרט ברוורס .מהבוגר אל הנער ,ומהנער א7
הילד .יש לי חבוקים ויש לי פרשיות רצף סבירות .קווים גסים
ומקוטעים לדמותו של אורי .לא חכר שגעדר אי פעם ממשחק
הכדורגל-סמרטוטים שלגו)למי היה אז כדור אמתי( ,על מגרש
החול הריק שבפינה בין בן יהודה ושדרות נורדאו .תלמיד הישגי
עם טבלת ציונים מדהימה .ספורטאי רב תחומי :כדורסל ,כדורעף
אתלטיקה קלה .כריזמה חייכנית ,מפעילה ומקרינה ללא טיפה

של רהב ,ללא יהירות ,ללא שתלטנות ובלי שישרה סביבו אווירה
של עליונוח .כריזמה שחיה עד היום .עד היום ,שלושים ושש
שנה אחרי נפילתו ,אין פגישה או שיחה בין שני אנשים שהכירו
:אותו ,ששחו לא יעלה בהקשר כזה או אחר.
אנחנו בילדות .שם ,הרחק ,סערה מלחמת העולם .היא
השתלבה בחיינו דרך החיילים האוסטרלים והניו זילנדים ,אדומי
הפגים ,שחבשו ברישול מגבעות לבד רחבות ,ושתו בירה עד
שעלו לחדרי הקומה השנייה ב״קפה חדווה״" .קפה חדווה".
אטרקציה מציצנית לוהטת ,מול בית הספר .עסק משפחתי
משגשג .האחים הגישו למטה בירות ״נשר״ שרבצו על גושי
קרח נוטפים ,בעוד האחיוח ,בקומח הגלריה ,מכרו אורגזמות
מזויפות למען המאמן המלחמתי.
כנרים ופסנתרגים ,דוברי גרמנית ופולנית ,בז׳קטים לבנים,
קשורי פנרוניבד ,סיפקו צלילים רגועים של טנגו ,ולס וסלואו -
לאלפי חיילים וקצינים שהזמינו בקידה את בנות העיר הנענות.
״פילן״" ,נינחי-ים״" ,פנורמה"  -בחי-קפה על הטיילת מול
הים ,וגם "גת-רימון״ ,״דולפין״" ,קטה־דן״ יותר פנימה ,ברחוב
הירקון .שמות שמצלצלים כמו וולסינג-מאתילדה ,הדרך הארוכה
לטיפררי או הנרסה ״שלנו" ל״לילי מארלן" .תל אביב ,באותן
שנים ,הייתה מרכז קוסמופוליטי רוחש פעילות ,מארחת מאירת
פנים לכל מי שבא לנוח מהחזיח.
המלחמה האמתית הייתה רק חדשות ברדיו וכותרוח בעיתון.
שמות של ערים רחוקות .הדים עמומים של מה שקרה ,הכול
עדיין בגדר אולי ,ליהודים באירופה .שמועות על מרד בגיטו
ורשה .שמועות .הכול עמום ולא ממש שייך .הילדות שלבו ,כאן
בתל אביב  -ילדות בהירה ,שאבבה ,שטופח שמש וחסרת דאגות.
מעשי הנבורה שלנו היו החפלחויות ליומיות בקולבוע ״בית־
העם״  -בוק ג׳ונס ,אדי פולו ונרי קופר ולמשחקי הכדורגל
באצסדיון המכבייה ליד שפך הירקון .בעלי הזיכרון הארוך מעלים
שמות כמו"וונדרס״ או"קורינחיאס״  -גבחרות צבאיות בריטיות
 שכל משחק של קבוצה ארצישראלית מדם היה מבחן שלנאווה לאומית.

מרכזית בטקסטים של גפן .הפאתום הניב דמיון .מין חסמב״ה
 שנים לפני שיגאל מוסינזון המציא את הפטגט של מחתרתהילדים.
אורי ,אלא מי ,היה המפקד .״שטחי האימונים והאש״ שלנו
היו גבעות החול והכורכר שעל שפת הים בצפונה של תל אביב.
אבי זוכר את עצמי רן ,בלב ירא והולם ,לאורך השבילים הצרים,
שביתרו אח הצוק התלול ,היורד לחוף .שבילים מאולתרים צרים,
על שפת הקיר התלול ,גובה של מטרים רבים.
בכבסבו למערות שבחפרו בכורכר הקשיח .לפעמים התגוררו
בהן טיפוסים מעולם אתר ,שהידוע בהם היה מאקס ,איש
ההמצאות המופלא ,שידע להפיק למערתו תשמל מרוחות
השמים .מאקס ,שמעתי ,סיים את חייוב״אברבבאל" .רק משוגע
גר כל כך הרבה שבים במערה בלי שיהיה לו לאן ללכת ,חשבו מי
שפיגו את המערות ,ואשפזו אותו .מאקס שהה שם שבים ,בשקט
וללא מחאה עד שמת .בדיעבד ,יחסית ,היה לו מזל .בימינו ,מן
הסתם ,היו משליכים אוחו ,למען החיסכון הלאומי ולתחילת
כוחות השוק ,לגווע ברחוב.
על מגרש ריק ,בצדו המערבי של רחוב בן יהודה ,במרחק של
כמה בתים דרומה מבית הספר שלנו ,עמדה חורבה עחיקה,
אתר עות׳מאני כנראה .בריכת ההשקיה של פרדס שהיה שם
פעם ,מחוברת לשרידי מבנה מתפורר ,שנותרו ממנו כמה קשתות
מורחיות שבורות .״המבצר״ ,קראנו לו .קפיצה מהקיר ש7
ה״מבצר״ ,בגובה כשלושה מטרים ,אל מרבן של חול רך ,היה
מבחן קובע של אומן.
לבן היה הלילה ,שלמחרתו אמור הייתי לקפון מהמבצר .כבר
קודם עמדתי כמה פעמים על שפח המבנה ,והצלחתי איכשהו
להתחמק על קצות האצבעות ,ללא תשומת לב ובלי לאבד את
;הכבוד .עביין של מזל ,שעמד ,בשבת חורפית מסוימת ,להיגמר.
ראיתי את בור הקפיצה מלמעלה ,מראה שסובב לי את הראש
בסחרחורת מחליאה חירז בהיסטריה אח פעימוח הלב .הסתכלתי
בעיניים כלות על אלה שקפצו בקלות ,והתרוממו בחיוך מנצח
מעל מרבן החול הרך.

והיה ,כמו שסיפרתי ,כדורגל)בעיקר סמרטוטים( בשכונה.
וגם סמייל ,אסומניה-אבודגיה וחמור-ארוך .אחר כך הצריף של
התגועה  -״גולו אבן ,גולו גול  -מהרים חצבנוה" ,למדנו לשיר,
שיחקנו בשבע מקלות ,הקדרים באים והמרד .ובשנים הללו רצחו(
הנאצים שני מיליון ילדים יהודים.

״נו ,ועכשיו אתה״ ,שמעתי .נינשחי בהיסוס אל נקודת
הקפיצה .הייתי בטוח שכולם רואים את הפנים הלבנות ואת
!הברכיים הרועדוח וחונקים צחוקים .בחיים אני לא הולך לעשות
את זה ,יהיה מה שיהיה ,חזרתי ואמרתי לעצמי .הייתי מוכן לכל
נידוי ,חרם ,לענ וקלס  -רק לא לעשות אח הקפיצה הזאת .מ
שמע אז על חרדח הנבהים.

רק המורה גפן שתל בילדותנו כמה ענני נוצה מרחפים .האיש
הזה ,שחרט עמוקות בילדותנו לטוב או לרע )תלוי עם מי
מדברים( ,השקיע זמן ומאמן לחבר אותנו לאינפוזיות של ציונות
מרומה בלחן גבוה ,במילים גדולות ונמלצוח ,שהנביטו,
משהצטברו ,פרי בנפשותינו הרכות .נדלקגו .כאשר גהרג חבר
במהלך חיפושי נשק של הצבא הבריטי בקיבון רמת הכובש ,לא
!יכולנו לשתוק עוד .כתגובה הולמח ,הקמנו ,הבנים של הכיתה,
את ״טרומפ״ ,קיצור של טרומפלדור .הגידם מחל חי היה דמות

״חכה רגע" ,הקול של אורי בוקע מתוך הערפל ואבדן החושים
והעצות .קיוויתי לשנייה ,שהנה מגיע הפטור מהקפיצה .החבריה
עמדו וחיכו במתח קצת משועשע :מה יהיה" .תראה" ,לחש לי
אורי באוזן" ,אין כאן אף אחד שלא פחד לקפון .גם אתה מוכרח
לקפון .דווקא אתה .אתה יודע מה? עצום את העיניים והיזכר
באותו רגע ששמת בפעם הראשוגה את הרגל היחפה שלך על
האספלט הלוהט .על החיים ועל המוות וקפון  -ואם לא תקפון
יהיה לך אבוד לתמיד אצל כל הכיתה הזאה״.

איור :דני קרחן

עצמתי את העיניים וכמו שאמר  -על החיים ועל המוות -
קפצתי .לא קרה לי כלום .קמתי כמו כולם ,מנצח ,מעל מרבן
ההול הרף.
אין שום ספק .לולא אורי לא הייתי קופן והאמת בעניין
הפחדנות שלי ,אותה הסתרתי עד אז בהצלחה ,הייתה נחשפת
בבת אחת .הכול היה נראה אחרת .עלבונות גלויים וכינויי גנאי
מצד הבנים ומבטים של בוז ולעג מעיני הבנות ,לרבות זו׳
שאהבתי ,באותה עת ,בסתר לבי.
כשהילד שהייתי היה לנער ,רדוף נבטים ראשונים של הורמוניס
מדוכאים ,מרדנות סוציאליסטית וכמויות אסטרונומיות של צער
העולם ,המשכתי מדי פעם להתאהב  -קשות ,אך כמובן,
נסתרות .ביני לביני ניסחתי לעצמי קטעים יפהפיים שאלחש
באווניה ,שבעקבותיהם תיפול ברגשה מתפרצת אל בין ורועותיי.
אפילו מכתבים כתבתי ,כתוב וקרוע ,כתוב וקרוע ,מכתבי אש
ופיוט .אהבה וכה כמו מי מעיין צלולים .הייתי מביט בה בעתה,
מרחוק ,בעת הריקודים בלילות שבת בקן של התנועה .רק מביט.
מעולם לא העזתי להזמין אותה לרקוד .פחדתי להתבלבל
]ברגליים ,לגמגם או להיאלם דום ולחשוף את סודי.
אורי היה אהוב הבנות .היו שאהבו אותו בסתר ,ולא חסרו
אוהבות בגלוי .שלתו לו פתקים ומכתבים מלאי רגש וכמיהה.
את כל שירת רחל כתבו לו .מגיל  12היו לו רומנים קטנים .בבר
מצווה שלו ,אני זוכר ,ידה של יעל לא משה מתוך ידו .שכבנו
כולנו על הדשא בחוית בית הוריו ראש-על-בטן ושרנו  -והם יד

סיפרתי את זה ,כי כמעט כמו בכל עניין אחר  -וזה כולל
לימודים וספורט  -גם בבנות היה אורי ניגוד קוטבי שלי .אני,
כאמור ,ורתר צעיר  -בעוד הוא גהגתן קליל ועטוף אהבה .על
אהבות הסתרים שלי רק הוא ידע .קודם זיווה ,אחר כך דבורה
ןומה הן עד גליה ,אם כל המכאובים .היה מקשיב לווידוייק
הנרגשים והסודיים שלי ללא תיוך ,מקמט את מצחו והיה מעודד
אותי לצאת ולהיחשף" .לא תנסה ,לא תצליח .תראה לה״ ,היה
אומר" ,ביטחון עצמי  -ותראה שזה יעבוד".
אורי הצטרף יחד אתנו לתנועת הנוער ,בניגוד לנו ,החברות
שלו בתנועה הייתה רק קטע ,כנראה לא הכי חשוב ,במכלול
המגוון של עיסוקיו .לימודים ,ספורט ,בנות ,שחמט ,בליעת
ספרים וגם שיעורים פרטיים שגתן לצורכי מימון עצמי  -מעולם
לא לקח מההורים  -העסיקו אותו יותר .אף קין לא יצא אתנו
למחנה עבודה או לכל עיסוק תנועתי אחר שהיינו מחויבים לו.
אורי היה נשאר בתל אביב ,קשור לאופניו ,עסוק במשרה שיכלה
להיות ,בין היתר ,חלוקת מברקים או מכתבי אקספרס ,בשיחת
הדואר.
הגעגו אל החופש הגדול שבין החמישית והשישית  -ט׳ ו־ יי.
אנמנו במחגה עבודה באמד המושבים בעמק .כמו תמיד ,בלי
אורי .זה היה מחנה עבודה שונה מכולם .שלא כמו בקיבון ,לא
היינו מרוכזים במקום אחד .חלק מהחברה שוכן באוהל גחל
|וסודר לעבודה במשקי האיכרים במושב  -בעוד חלק אחה
התמקם בחדרים של חוות הלימודים החקלאית ,הפנויים בחופש
הגדול ,ועבד בחווה.

יצא כך ,במתכוון או לא ,שבאוהל הגדול התרכזו הדמויות
!הדומיננטיות והכריזמטיות של החבורה .האליטה .בחדרים -
כל היתר .אני ,אחרי ציפייה דרוכה של הקראת שמות מפי
המדריכה  -שוכנתי ,בראש מורכן ואבחה בלב ,בחדר .אני
שוב לא במעגל הפנימי .לא באמת אחד מהחברה .זה מה שהיה
חסר לי בתקופה הוורתרית ,המיוסרת ,ההיא .לא סתם פרח(
קיר  -אלא מאובן קבור בקיר .אגי חושב שעד היום ,עשרות
שגים אחרי ,יש לי איזו צלקח קטגה בלב ,מההדיפה
הצנטריפוגליח ההיא.
נליה ,נמשקתי הסמויה ,עם השיער השחור והבוהק והעיניים
הבהירות ,הייתה עם כל היפים והיפות באוהל הנדול .הרי במי
אני אתאהב נואשות אם לא בזו שיושבת פונקט בלב לבה במרכז
הצנטרום של נקודה הבול של החבורה?!
בכל ערב ,עם האפרטהייד שנוצר ,ולשמע הצחוקים והשירה
שבקעו םהאוהל הגדול ,נפשי ,ככתוב ,התעטפה .הגיתי בוכות.
אבן ענקית וכבדה הייתה מונחת לי על הלב  -אם כי לא נתתי
לאף אחד להרגיש .החמקדחי במפגשים עם חבורה של נערים
שרידי שואה ,שהגיעו להכשרה בחווה .ייתכן שהפגיעה ההיא
הייתה גמחקת ביתר קלות ,לולא ההמשך שכחש אח האגו שלי
עד דק.
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כל רגע וכל תמוגה באותו ערב בהיר ,כסוף ,חרוטים לי בזיכרון,
חיים וצלולים .כמו כל זה החרחש אתמול .ערב של ירח מלא.
אנחנו צועדים על הכביש ,בדרך אל הקיבוץ הסמוך ,לאירוע
כלשהו .כמה חבריה שרים .אחרים צוחקים ומקשקשים.
המדריכים סונרים במאסף ,שלא ילך מישהו לאיבוד.
לא מסוגל לשחזר אם במקרה או במתכוון מצאתי את עצמי
צועד בשחיקה לצד נליה .הנוכחוח הסמוכה שלה  -משום מה
בלי אף אחד מסביב  -יצרה אצלי מחח פגימי אדיר .הגרון פקוק.
הלב חאיים לפרוץ החוצה מבית החזה .ובלק אאוט .בלק אאוט
מוחלט.
ופתאום ,ממעמקי הכאוס הרגשי ,אגי שומע את עצמי:
״גליה ,אני יכול לשאול אותך משהו?"
היא תלתה בי עיניים שואלות.
״את מוכנה ...את רוצה ...״ ,אני ממשיך בקול של מישהו
אחר" ,להיות חברה שלי?״
המשכנו לצעוד  -הכול קורה תוך הליכה  -ואני לא מעז
להרים מבט .התשובה הקשוחה והאכזרית באה כהרף עין ,כיריית
תותח מידית" :אני לא .אתה?!״
ההמשך של המחנה נמחק כולו מזיכרוני .כשחזרנו לתל אביב,
חשבתי איך אני מספר לאורי .מיותר .הוא כבר שמע .ניסוח
מדויק .לא רק הוא .נליה ,שידעחי כל כך להטביע אח עצמי
בתוך העיניים הכחולות שלה ,הפיצה את הסיפור ,כולל שורת
מחץ ,כהישג של שנינות והברקה .קוריוז משעשע.

התחילה שנח הלימודים ,ואני שקוע במרה שחורה .וקשה לא
לראות את זה עליי .הציונים שלי ירדו פלאים .טוני הלה,
המנהלת ,קראה לי לשיחת מוטיבציה.
ערב אחד ,כבר חורף .אורי ,על האופניים ,שורק מתחת לבית
|שלי את השריקה של התנועה" .בוא ,ניסע קצח" .לקחחי את
האופניים ונסענו .הגענו לעץ השקמה העבות שהיכרנו ,בשולי
גן הדסה .ברבות היםים תיעקר השקמה ובאותו מקום ,בערך,
בעוד המון שבים ,יירצח יצחק רבין .אבל הערב זו הייתה שקמה
עתיקת יומין ,שביתן היה להיטמע בתוך בופה העבות והגמוך,
בלב מגרש גדול ושומם .שמכו את האופביים בצד והתיישבבו בין
העגפים .אורי הוציא מכיסו קופסת סיגריות וגפרורים .הרמתי
אליו מבט שואל .עישון היה ,הרי ,אחד האיסורים החמורים
בתבועה" .לא בורא" ,אחר בדרכו הלקובית ,״קח״ .אבי זוכר את
התפיסה :״פלאיירס״ של עשר סיגריות .חפיסה צרה ודקיקה,
ועליה דיוקן של מלח בריטי מזוקן מציץ מתוך גלגל הצלה.
עישבו בשקט .בשאיפות קצרות וזהירות .עוד לא ידעבו לקחת
לריאות .השתעלבו.
לפבי שעליבו על האופביים ,אמר רק שלוש מילים" :אל תשים
לב".
אבי מדלג על מיים שלמים ,לשמור אותם ,אולי ,לסיפורים
אחרים .מגיע אל התקופה האחרובה בחייו של אורי .בערבי חורף
ארוכים ,עם הרוח השורקת והגשם המתדפק על הגג שעליו
!גרתי אז ,התקיים כבראה הקשר הכי משמעותי ביביבו .היה זה
המפגש הממשי הראשון ביביבו ,כאבשים בוגרים .מאז סוף התיכון
בפרדכו עיסוקית וגאוגרפית והמפגשים ביביגו היו קצרים
ואקראיים.
בערבים הארוכים הללו היה גילוי הדדי מחודש .היה לבו הרבה
מה לומר .ככל שהדיבורים היו רחוקים ,בטמפרמנט ובגיסוח,
משיחות הנפש האמוציונליות של ניל ההתבנרוח ,הם הצליחו
לגעת בחומרים הפנימיים ,הכי גרעיניים ,שלו ושלי .כל אחד
מאתנו היה מצויד בכישורים ,הנגזרים כמובן מאורך ועומק
ההיכרות ההדדית ,להבין במדויק אח המהות האמתית של כל
נושא ,גם מעבר לטקסט המפורש ,או בין שורותיו.
באחד הערבים האחרונים שלנו ,צץ ועלה הסיפור העתיק של
גליה על אותו כביש סהרורי בעמק .פקדנו את ורתר הצעיר שד
פעם וצחקנו צחוק של אנשים בונרים על צער העולם האדולסנטי.

!

אחרי כמה רגעים של עישון שקט ,קרע אורי את הדממה,
״העצב ההוא לא עזב אותך מעולם״ ,שאל ,ספק קבע .״למרות
כל הנשים שאהבת ושאהבו אותך כל השנים .מעניין אם העצב
שאתה משדר מדי פעם  -משם הוא בא״.
אורי מופיע לי הרבה)בחלומותיי( .מדי פעם הוא שואל ,בחיוך
הזה שלו ,אם סופסוף כבר נגמלתי מהעצב ההוא .אין לי חשובה.
לא באמת •

