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 סיפורה של צעירה שיום עולם דוברת רק אמת ומסקנותיה לגבי האמת.

 אבל היא, כמתגרה בי, לא הרפתה. ״למה לא לטעמך?! תרא

ל י ט ש ו  א

 איזה יופי של צבע, ואיזה ישבן הם עוטים לי.״ התגאתה חסרת
 הטעם.

 נשמתי עמוק ואמרתי ״הן על גבול מחרידות, על מה חשבת
 כששילמת בעבורן כסף?!? ולא - אם תסתכלי במראה תגל

 שהמחזה לגבי הישבן הוא טרגי."
 הייתה שתיקה. הסתכלתי עליה בבהלה. מסתבר שכאשר
 משקרים, גם אם זה שקר לבן וחנפני, יודעים איך יגיב הצז
 השגי. אבל כעת באמת לא יכולתי לשער באיזו דרך היא תגיב -
 האם תיעלב? האם תצעק? האם תגיד שדעתי לא משנה? או

 האם צפויה לבטני פגישה לא מתוכננת עם הברך שלה?
 היא ענתה בקול רועד שאני אדם רע, שלא אכפת לי מרגשות

 של אחרים ושהרסתי לה את כל היום.
 נהדר, חשבתי לעצמי. כיצד אמירת האמת, כל האמת ורק
 האמת הפכה אותי לאדם רע?! חשבתי שאמירת האמת אמורה

 הייתה להפוך אותי לאדם טוב יותר...
 המחיר עד כה - שותפה אמת כועסת.

 יצאתי מבולבלת, בהדר המדרגות פגשתי את ראש ועד הבית
 ״ראית איוה אנשים״, הוא אמר, ״שבח את המראה בכגיסה."
 בימים טובים יותר הייתי פשוט מהנהנת בראשי, מצקצקת
 בלשוני ומציינת שאכן ישנם אנשים חסרי הגינות שלא מתחשבים
 בזולת ויוצאת מכל המצב בוול, אבל התשתי את המועקה
 מצטברת לי בגרון..."תשמע מר כהן, זה לא היה בכוונה"
 החפחלחי בחוסר אקרובטיות במדרגות לגיהיגום "עליתי עם

 קופסאות ואחת מהן בטעות גפלה על המראה..."
 לא הספקתי לומר את המשך המשפט והוא כבר הסתכל עליי
 במבט זועם ״אני מאוד מאכזב ממך! הזגג יהיה פה מחר לתקן

 ואני מצפה ממך להיות פה עם כסף בשבילו!"
 "כמובן" עניתי.

 בעודי גוהגת לפגישה בבנק סיכמתי לעצמי את המחיו

 הכול התתיל בערב שנראה תמים, ערב שלא הסגיר ולו
 ברמז דק את העתיד לבוא. ערב שכלל: חמש בחורות צעירות,
 אלכוהול, סלון סטודנטיאלי מצוי ומשחק ילדותי של אמת או
 חובה. אחרי כמה תורות של התחמקות מאופציית ה״אמת" מצדי,
 החלטנו על הסיבוב האחרון ומי שחשבתי שהן חברוחיי החליטו

 להחחכם.
 ״חובה״, מלמלתי מבעד לערפל האלכוהול. הבחנתי במבט

 זימה. לבסוף החליטו ארבע המרושעות להטיל עליי משימה
 שתשנה לעד את דעתי על האמת...

 ״חובה עלייך לומר במשך יום שלם רק את האמת", צחקקו
 המכשפות המתחילות.

 "והו?!", תהיתי, ״מה הבעיה, הרי אני אף פעם לא משקרת!"
 אמרתי תוך כדי נפנוף בכנפי המלאך שלי.

 הייתי צריכה להבין מתגובתן(או מצחוקן המתגלגל, ליתר
 דיוק) שייתכן שהמשימה לא תהיה לי כל כך פשוטה.

 למתרת כשהתעוררתי, התעוררתי עם המשימה. מסתבר
 שיקיצה עם משימה מעגיקה לאדם תתושת תשיבות. הרגשתי
 ממש כמו אתת המלאכיות של צ׳ארלי. הצצה קצרה במראת
 תנתיתת אותי למציאות - אגי לא מלאכית ולא כוכבת תוליוודית.
 בסך הכול בחורה עם שיער פרוע, כמה קילוגרמים עודפים

 סוררים, אוברדרפט והנגאובר.

 כחצי שעה מאוחר יותר נתקלתי בםיטואציית האמת הראשונה
 שלי:

 "איך המכנסיים החדשים שלי?" שאלה השותפה שלי עם
 חיוך נאה על הפנימ. בעיה עמדה בפניי...המכנסיים לא יפים,

 אבל הרי סיכמנו על האמת...
 ״לא ממש הטעם שלי", ניסיתי להתחמק מתשובה ישירה

 זה לא היה שקר, אגדיר זאת כך: אם היו לי רק שגי וונות מכנסיים
 בארון, האתד ברמודת ירוקת עם תדפם פרחים כתומים והשג

- הזוג המדובר, הייתי בותרת בברמודה.



 איור: עת רם פרת

 כבדים, מועכים לי את התלים ומלכלכים
 לי את הבגדים. ולמה את נוסעת
 באוטובוס עם שום? אין התחשבות

 באגשים?!"
 / ושוב הייתה השתיקה הזו
 ׳ שאחרי אמירת האמת. הגברת
 הסתכלה עליי בעיניים דומעות
 והתנצלה שאם היה לה כסף
 הייתה נוסעת במונית, אבל גם
 ככה הורידו אח הקצבאות וקשה
 לה. קהל הצופים שלי באוטובוס
 התגלה כעוין לדוברי אמת והייתי
 פופולרית כמעט כמו שר אוצר

 המכריז על קיצוץ בקצבאות.
 מזל שנשארה לי רק תחנה
 אחת עד לבנק...כדי להתעלם מהצעקות שהוטחו כלפי סיכמתי
 את מחיר האמת המעודכן עד כה: שותפה אחת ברוגז, ועד בית
 מאוכזב, מינוס 200 שקלים למראה, ריב עם אימא, הסתבכות

 עם החוק, אוטובוס אחד ששונא אותי ונברת אחת בוכייה.

 לא יודעת מה דעתכם, אבל להגיד את האמת למנהל הבנק
 כשהמינוס חוגג לא בשמע אפילו לי כרעיון טוב.

 ״אז מתי תיכנס המשכורת? בחודש שעבר אמרת שהתחלת
 לעבוד", שאל הלבלר המסור.

 "אהמ...לא בדיוק התחלתי לעבוד, עדיין", מלמלתי והשפלתי
 מבט.

 ״לפחות לא ביצעת חיובים בכרטיס האשראי כמו שסיכמנו?",
 שאל בניסיון לתת לי הזדמנות נוספת.

 "אתה לא מבין! המעיל היה כל כך יפה והרי לא קונים מעיל
 בלי מגפיים תואמים וידוע שאין דרך מוצלחת יותר לחגוג מסע
 קניוח מוצלח מאשר מסעדת יוקרה..." בכיתי בעוד הוא גוזר ל

 את כרטיס האשראי.

 הוספחי לרשימה גם מבהל בבק זועם וחוסר יכולת כלכלית.
 החלטתי שמוטב שאלך לישון עכשיו, כל עוד אמשיך להסתובב

 בחוץ אבי מהווה סיכון לעצמי ולחברה. עדיף לישון עד הערב
 עד לדייט שקבעתי לי.

 חזרתי הביתה, שוב באוטובוס, אך הפעם עמדתי ליתר ביטחון.
 מה לא בסדר אצלי, חשבתי, האם כל האמת שיש בתוכי היא

 רעה? הרי עד כה היא רק סיבכה אותי בצמח...
 החלטתי ללכת למכולת ולקנות את כל סוגי המזון האהובים
 |של שותפתי, אולי כאות התחגפות. ליד הקופה עמדו אישה

 ששילמת על האמת עד כה:
 שותפה אחת זועמת, סכסוך
 עם ועד הבית ומיגוס 200

 שקלים.
 מה עוד כבר יכול להשתבש
 היום? חשבתי לעצמי. אבל
 כגראה שהשטן מכיר את
 הביטוי"לפתוח פה לשטן" כי
 באותו הרגע צלצל הטלפון
 הבייד, בצג הופיע המספר של

 אימא.
 נהדר, אולי אבי אבקש ממבה

 עזרה בכסף למימון המראה החדשה, /
, ׳  תכננתי לעצמי. עניתי וסיפרתי לה את '

, - ׳  מה שקרה, היא אמרה שאני חסרת אחריות '
 ולא מחושבת כלכלית, האמת שלא היה לי מה

 לענזת לה, זה היה נכון. ואז הוא הופיע. במדים כחולים. סימן
 לי לעצור. עצרתי וגייםתי אח החיוך הכי תמים שבאמתתתי.

 "רשיונות בבקשה", הוא פקד בקרירות.
 ״למה?״, דבקתי בנישת השה התמים.

 "דיברת בנייד בלי דיבורית״, הוא ענה בקול נוזף.
 ״נכון״, התוודיתי ונדהמתי בעצמי אפילו יותר ממה שהוא
 נדהם. הוספתי שאין צורך לבדוק את הרשיונות, כיוון שהטםט
 נגמר לפני חצי שנה. אמנם השוטר היה המום, אך כנראה לא
 המום מספיק על מנת לשכוח מכתיבת הדוחות ואף ציין שלא

 חגרתי חגורת בטיחות.

 אז התפרצתי. אמרתי שאני אף פעם לא חוגרת ושאלתי האם
 הוא נשלח במיוחד כדי להרוס לי אח החיים, הוספתי שהוא
 פספס את המהירות המופרזת בה גהגתי, את תמרור העצור
 שלא ממש צייתי לו ואת ערמח דוחות החניה הלא משולמים
 שבמושב האחורי ועוד שלל עבירות שביצעתי מהיום שקיבלת

 רישיון נהיגה.

 מי החליט שאמח זה דבר טוב?!? חשבתי בעודי הולכת ברגל
 כשבידי צרור דוחות, שלילת רשיון זהזמנה למשפט.

 לא נורא, ניסיתי לעודד את עצמי, אוטובוס זה דבר טוב,
 אפילו לא תתאמצי למצוא חניה ליד הבנק.

 כשעליתי לאוטובוס שמחתי לגלות ספסל שלם פנוי, ׳לפחות
 אשב לבדי. את השמחה גדע צילה של אימת כל הנוסעים

 באוטובוס - גברת עם סלים שבחרה לשבת דווקא לידי.
 ״הסלים לא מפריעים לך, נכון?״, שאלה הנברת והניחה שזו

 שאלה נימוסית רטורית ותו לא.
 "דווקא כן מפריעימ! למה שהם לא יפריעו לי?! הם נחלים,



 האס אכן כל תוצאותיה היו שליליות? ניסיתי לחשוב במוח
 עם עצמי. בסופו של אותו היום המפרך שעבר עליי התשתי
 באופן מוזר תחושת שחרור. כשאני משקרת אני מתאמצת לכסות
 זאת בגיבוב שקרים נוספים, אבל כשאמרתי את האמת הכול
 פשום יותר. לא נאלצתי להסוות את מחשבותיי, לא מאחרים
 ולא מעצמי. יש משהו מאוד משחרר בידיעה שאמרתי את כל
 מה שהיה לי לומר לאותו האדם ובאותו הרגע, כמו שקרה עט
 השוטר, להשתפכות שמצד אחד סיבכה אותי הייתה תחושת
 קתרזיס, שחרור והתוודות מצד שני. ואם התוודות טובה ומסייעת

 למאות מיליוני נוצרים בעולם, מי אני שאחלוק על דעתם...
 אולי מלבד תחושת השחרור שאפפה אותי היו דברים טובים
 נוספים שקרו היום בגלל האמת, אולי המחיר לא היה רק שלילי
 הגיע הזמן שאומר לשותפתי שהמלתחה שלה עדכנית כמו עיתונ

 ה״לאישה״ שבחדר המתגה של רופא שיטים, הגיע הזמן שאפסיק
 להעמיד פנים שאני אוהבת את בגדיה. כמו שעימתתי אותה עם
 האמת, כך עשיתי גם עם היבשושי בדייט: העדפתי את תחושת
 חוסר הנעימות בחמש הדקות האחרונות של הדייט על מגת
 להבהיר לו ששיטות החיזור שלו לוקות בחסר מאשר להשלות
 אותו שבאמת נהניתי. ותאמינו לי שעשיתי לו טובה, מוטב שישנה

 את דרכיו ויפה פגישה אחת קודם...
 עד כמה שזה כואב, גאלצתי להודות שאמי, ראש ועד הבית
 ומנהל הבגק שלי צודקים...אין שום סיבה שבגילי(המופלג) לא

 אקח אחריות על מעשיי ועל נזקים שגרמתי.
 וכמובן איך אפשר לשכוח את המבט הזועם של האם המכולת

 הגיע הזמן שאימהות יבינו שילדים אינם טיפשים, שהאמרה
 ׳נאה דורש - נאה הקיים׳ תקפה גם לגביהן, אי אפשר לחנך את

 הילד לא לשקר אם האם משקרת בעצמה!
 ובייחוד זכור לי חיוכו של הילד הקטן כאשר קיבל שני ממתקים

 רק בזכותי...

 אז בכל זאת היה צד חיובי, משחרר ומספק באמירת האמת
 לצד המחיר הכבד ששילמתי.

 במה אבחר בעתיד, אתם ודאי שואלים. מבחינתי הדילמה
 היא בין לומר את האמת ולהרגיש משוחררת לבין להימשב

 לאויבת הציבור מספר אחת...
 במקרה שלי המחיר היה כבד מדי, להבא כשהאמת תעמוד ל
 על קצה הלשון, תמיד אוכל להיזכר במבטי הנאצה שקיבלת

 !באוטובוס ולהחליט שהאמת קצת יותר מדי מסוכנת לי
 (ולציבור) •

 ובנה הקטן שהפציר בה לקנות לו שני סוגי ממתקים שונים.
 ״אתה יודע שאם אוכלים שני ממתקים ביום נהיים חולים
 והולכים לבית חולים?״, נקטה האם בשיטת ההפחדה, "נכון?"

 שאלה אותי לאישור הקונספירציה גגד הקטן.
 ״לא״, עניתי באדישות וידעתי שרכשתי לי עוד אויבת בשמנה.!
 לא נשארתי אפילו עוד רגע כדי לצרוב את עורי במבטים

 היוקדים שהיא ודאי שלחה לעברי.

 אחרי מגוחה רדופת חלומות בלהה, הגיעה שעת הדייט שלי1
 בלייגד דייט אם לדייק.

 כן, נאלצתי להודות בפני עצמי הגעתי לשפל כזה בחיים
 הרומנטיים שלי שאני יוצאת עם מישהו שחברה של אימא שלי
 שידכה לי. להודות באמת בפני אחרים כבר היה יותר קל מאשר
 להודות בפני עצמי. אבל אספתי את הביטחון העצמי המעורער

 שלי ואת השיער שלי ויצאתי.
 את תואר מלך היופי הוא לא היה מקבל, גם בחכמה יתרה
 הוא לא ניחן, הוא לעם בפה פתוח ושיעמם אותי למוות. האופציה
 של טשטוש המגבלות שלו באלכוהול לא הייתה קיימת, כי אחרי
 כל הנסיעות באוטובוס והמכולת ובהחחשב בעובדה שאין לי
 כרטיס אשראי נשאר לי תקציב סמלי שהספיק לסלט, קפה וטיפ

 צנוע.
 בסוף הערב הבחור היבשושי ציין שהוא נהנה מאוד.

 ״באמת?!״, הרמתי גבה בלי להסתיר את הפליאה שבקולי
 ״בטח, את לא נהנית?!?״ שאל היבשושי בקול חושש.

 "לא" עניתי בקצרה. והלכתי מהר, לפני שיתעשת.

 בדרכי הביתה, ברגל, סיכמתי את כל היום הזה: השותפה
 שלי שונאת אותי, ועד הבית מאוכזב ממני ודורש ממני 200עוז

 שאין לי כי מנהל הבנק גזר לי את כרטיס האשראי, בנוסף לקנסו
 שעליי לשלם ולמשפט שבו שוב איאלן לומר את האמת, אימ
 שלי כועסת עליי ובצדק ותכעס עוד יותר אחרי שתשמע מ

 קרה בדייט. כיוון ששללו לי את הרשיון, גרמתי לאוטובוס שלם
 ולאישה אחת בוכייה להיות בטוחים שאני אדם חסר לב ואימא

 אחת כועסת על שלא שיקרתי עמה לילדה.

 כל הדברים הרעים האלה קח כי סיפרתי את האמת, לא הבנת
 איך זה ייתכן ואני חשבתי שלשקר זה מסובך וקשה. לספר אח

 האמת התברר לי כמסוכן, כואב ויקר.
 אז מה כל כך טוב באמת?! שאלתי עצמי בגיםיון להגיע לפשר

 ההילה שאופפת את האמת.
 הרגשתי מבולבלת מאוד, כל מה שחשבתי עכל האמת עד כה
 התגלה כלא נכון, לא הבנתי מדוע מייחסים לאמת חשיבות כה

 רבה, מדוע היא כה נשגבת אם כל תוצאותיה היו שליליות?!
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