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דורון גיל
ואם יש צדק  -יופע מיד!
)אך אם-אחרי הישמדי מתחת רקיע

לסיים חייהם בכבוד .הסיפור המובא כאן הוא סיפור אמיתי
שקרה אפילו אם לא קרה .סיפור של סדק .או לא.

הצדק יופיע -
לא צדק הוא ,אלא סד!(
האם זה צודק ש)עדיין( אין המחח חסד? האם זה צודק
שה״תברה" תקבע מתי אדם יכול"ללכח"? האם זה צודק שאדם
שאיבד כבר את הכול  -כולל הכבוד העצמי ,הזיכרון ,ההבנה -
״יגרום" לבני משפחתו לאבד את הכושם ואת איכות תייהם רק
על מנת ״לתמוך״ בו עד ש״ילך"? האם יש צדק בכך שאנו יכולים
לקבל מרשם רופא לכדורים אשר יוציאו אותנו מדיכאון ,ויוציאו
אותנו מאין-אונות ,ויוציאו אותנו ממכאובינו השונים ,אך איננו
יכולים לקבל מרשם שיוציא אותנו  -ואת בני משפתתנו  -מסבל
קולקטיבי?
צדק אין ,אך טדק יש בתוטר הנכונות התברתית לאפשר לאנשים

שלום ,דודה
היו לה תיים אומללים .לדעתי ,כמובן ,אך בדקתי זאת גם אחה.
נהגתי לשאול אותה  -דודה ,האם זה נכון שקשה לך לחיות כך?
והיא ענתה ,תמיד" ,נכון ".אני יודע שהבינה את ששאלתי ואני
מאמין שענתה "נכון" לא רק כדי לרצות אותי ,אלא גם משום
שזו הייתה תשובתה הכנה.
אהבתי אותה ורציתי שיהיה לה טוב ,וידעתי שאיני יכול לעזוה
לה .שאף אהד לא יכול לעזור לה ,גם המומתים הטובים ביותר
לא .שמקהה כמו שלה  -אישה שהזיכרון שלה נמחק מתודעתה
בצורה מוחלטת  -אינו ניתן לתיקון .לא תיקון חצוח ולא חיקון
קוסמטי .כל שניחן לחיקון ,אולי ,הוא אומללוחה .להפוך אומללות
לחוסר-אומללוח .להביאה למצב של חוסר ,לא רק חוסר זיכרון
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ואומללות ,אלא חוסר חיים ,ח״ח מותלט! כי אם היא כבר נמצאת
במצב של חוסר תכלית ,אז מהי תכלית התיים?
הבעיה הייתה איך לעזור לה להבין זאת .הבנה עדיין הייתה
לה ,זיכרון לא .כך שאפילו אם תבין שתייה תסרי-תכלית  -ודאי
הוא שהיא מבינה זאת  -הרי שאינה זוכרת זאת .ואם אינה
זוכרת ,גם אינה יודעת ,אם בכלל אפשר להבין מה יודע אדם
תסר זיכרון ,ומה אינו יודע .ובלי זיכרון ,האם באמת היא מבינה
שתייה תסרי-תכלית?
אישית לא יכולתי לגרום למותה .זה שהדבר אינו מוסרי -
ניהא ,אבל זה שהדבר אינו תוקי  -זה כבר עניין אתר ,ואיני רוצה
לשבת חיים תסרי-תכלית בכלא ,רק כיוון שפטרתי את דודתי
מתיים תסרי-תכלית .הרי אינני צריך להעביר אליי את תוסר
התכלית של תייה.
לא יכולתי אם כן לתסוך ממנה את אומללותה ,או את חוסר
תכליתה .ואני נמנע מלהשתמש במילים קשות כמו ״לגרום
למותה" ,״להרוג" ,או"לרצוח" ,אך חשבתי  -האמנתי!  -שטוב
יהיה לה אם תמות .טוב לה ולכולנו .כל הריקוד הפראי שאני
וכולנו רקדנו סביבה  -בלאו הכי אינה זוכרת ,ובלאו הכי אינה
מודה לנו .לעזאזל ,אם תייה כבר הרוסים ,מדוע שנהרוס גם אנו
את תיינו ,ועוד בלי שום אפשרות לעזור לה ,ועוד בלי שום הכרת
תודה מצדה? הרי זה כמעט כמו תמות נפשה עם קרובים!
לא כל כך מאנוכיות רציתי במותה .נכון ,היה לה סכום כסף לא
מבוטל שהלך ואזל כל זמן שהיא היה את תייה-תסרי-התכלית,
אך מה הוא כסף לעומת החיים? לו היו חייה טובים  -כל הכסף
היה משמש עבורה כדי שתנצלו ותפיק ממנו את המיטב ותהנה
בשנותיה האחרונות .אולם אם תייה הרוסים ממילא  -מה טעם
להשתית גם את מ ע ט הכסף שעוד היה בנמצא?
אבל זה באמת לא היה הכסף .ובאמת לא הייתה לי כל טיבה
אישית לבקש את מותה של דודתי ,מלבד העובדה שריחמתי
עליה .אילו מין חיים הם אלה ,תיים ללא תיים? מה הטעם בחיי
האומללות שנגזרו עליה? אילו חוסר זיכרון היה מאפשר חיים
אקזיסטנציאליים טהורים לתלוטין  -שכל מה שהיא עושה היא
נהנית ממנו עכשיו וכאן כאילו זו פעם ראשונה ואולי היתידה
שהיא עושה זאת  -ניחא .אולם אם כבר אינה יכולה לעשות
דבר כיוון שאינה זוכרת אפילו היכן נמצאת דלת היציאה מביתה
 זה כבר לא מאפשר תיים קיומיים ,אלא קומיים בלבד ,בטראגיותהנוראה שלהם.
לו הייתה יכולה לתיות תיים אקזיטטנציאליים ודאי כבר מזמן
הייתה לוקחת את נפשה במו ידיה .בזאת אני בטות .הרי היא
בוודאי מבינה שתייה אינם תיים .הרי תמיד הייתה אישה עצמאית,
חסרת תלות באתרים .הן תמיד חיה את התיים במלואם .האין
כל אלה מובילים למסקנה שהייתה לוקחת את נפשה בידיה?
לא היה לי ספק בכך .בלב שלם האמנתי שאכן כן הוא .ודאי הוא
שאפילו היא מהרהרת בכך לעתים תכופות ,הוגה ברעיון יומם
ולילה ,אך מיד שוכתת שהגתה בו .לו הייתה זוכרת ,ולו לפרק
זמן המספיק לאפשר לה לצאת מהבית ,להשיג כדורי שינה בכמות
מספקת ,לחזור בשלום הביתה ,לנעול את הדלת ,לבלוע את
הכדורים ולשים שקית פלטטיק על פניה  -לו מותה היה מתפקד
כשורה פרק זמן קצר זה  -ודאי וודאי הוא שכבר לא הייתה
בתיים ,אלא בתיים טובים יותר...
לא היה לי טפק בכך .לכן התגלגלה מחשבה לתוכי ,שאולי אני
יכול לשמש לה כזיכרון .זיכרון ליום .כמו נערת ליווי .או ג׳יגולו.
בפסיכודרמה למדתי איך להיות אמי ,אבי ,דודתי ,כעסי ,שמחתי,
צערי .והרי אני יכול ליישם גישה זו כדי להוות זיכרון לדודתי.
זיכרון ליום .האין זו וריאציה חדשה של יום הזיכרון?
וכמו שנחוצים כדורים רבים ושקיח ניילון כדי להחאבד ,כך
זקוקה דודתי לזיכרון ולעידוד .השניים הולכים יד ביד .זיכרון

ועידוד .זיכרון והתאבדות .לא לתינם הכניס אותם נוח לתיבה
שניים שניים .לא לשווא כולם רוצים בזוגיות.
האם זה פשע להמריץ מישהו לעשות מעשה טוב עבורו? שבסופו
של עניין יהיה טוב עבור כולם? אפילו בית המרקתת בו תקנה
את הכדורים ירוויח! ואיש במשפתתנו לא יתמוטט נפשית.
והכסף בבנק לא ייגמר .האין זה טוב קולקטיבי ,התלוי רק בזיכרון
הטוב של דודתי? ונכונותה ודאי כבר נמצאת שם .מעולם לא
עשתה אישה אתת טוב כל כך לרבים כל כך  -כולל היא עצמה
 על קוצו של זיכרון .האם לא הייתה זו דודתי שנתנה לי אלףדולר במתנה כשהתתלתי ללמוד לימודים אקדמיים בזמנו? היא
ודאי אינה זוכרת ,אבל אני לעולם לא אשכת זאת ,ואני תייב לה
על כך .חייב בגדול .תמיד אהבתי אותה .אך מעולם לא ביטאתי
אהבה זו ישירות ,מעולם לא .ואולי עתה הגיע הזמן?
הבנתי שעליי לבקר אותה לעתים תכופות יותר .לשבת מולה,
להזכיר לה ולהמריץ אותה ,פעם אתר פעם ,שתייה אינם תיים,
שהיא רוצה להתאבד .אני יודע שהיא רוצה ,אפילו אם אינה
זוכרת ,ואפילו אם לא אמרה זאת ,שכן מעולם לא נהגה לערב
אתרים בענייניה האישיים .האם איני יכול להקדיש זמן קצר
לדודתי האהובה ,להזכיר לה?
לאט לאט ,כך קיוויחי ,השידול ייחרט במוחה  -אי שם בתור
השחור  -כמו מאובן ,כמו ברזל מלובן .אזכיר לה ואמריץ אותה
כאחת ,בו זמנית ,עד ששתי הפעולות האלה יהפכו אתת .האין
הזיכרון שלנו הוא זה הממריץ אותנו לעשות דברים ,שהרי אילולא
היינו זוכרים ,לא היינו עושים? ואם תשאלו מאין אני יודע שהיא
רוצה להתאבד אומר שהיא אמרה לי זאת .בין אם אמרה בין
אם לאו ,בין אם אמרה בקול רם ,בין אם אמרה רק לעצמה ,הרי
זה היינו הך .ודאי אמרה ,כמו דברים רבים אחרים הנאמרים ואין
שומע .ולאט לאט היא תיפתת אליי ותאמר  -תתוודה  -שנכון.
היא רוצה להתאבד .שנמאסו עליה תייה .והלוואי שהייתה יודעת
איך  -מיד הייתה עושה זאת .מיד .ולא תלילה ,שהיא רוצה לערב
אותי בענייניה ,אבל היא מרגישה נוח לדבר אתי ולספר לי ,היא
בעצמה אינה יודעת מדוע ,אבל נות היא מרגישה .האם אני קרוב
שלה או משהו?
זה יהיה הזמן לומר  -כי קודם לכן אין זה מוסרי  -שאני מבין,
בהתלט מבין ,ולעודד אותה על התלטתה .לגלות אמפתיה .סוף
טוף לעשות שימוש במונחי הפטיכולוגיה שלמדתי .כל הכבוד
שהתזיקה מעמד זמן כה רב .אולם במצבה היא  -ודאי אף אני
הייתי תושב כמוה .ללא ספק הייתי חושב כמוה .רגע .נראה .איך
אני הייתי מתאבד? אוה ,כן .עם אקדח ,לו היה לי .או כדורים.
כדורי שינה .כן .זה יותר סימפתי .לא דודה ,לא ,אני לא מתכוון
לעשות זאת ,אני רק אומר שאני מבין אותך ואומר איך אני
הייתי עושה זאת לו הייתי במקומך .כמה אני מבין אותך ,כמה
נכון .תמיד הערצתי אותך על שידעת מה את רוצה .ונכון ,תייך
ממש הרוסים ,אולי לא מהיסוד ,אבל מתוסר זיכרון ,ויפה שעה
אחת קודם...

אז הזרע נשתל .מביקור לביקור בדקתי אם עדיין הוא קיים שם,
בתור השתור שלה ,והשקיתי אותו בדברי עידוד נוספים .תשבתי
אפילו לפזר פתקאות בכל הבית" ,אני רוצה להתאבד.״ ״אני רוצה
להתאבד.״ אולי אפילו לכתוב ססמאות בנוסח זה על הקירות,
בגיר אדום ,בולט לעין ,אך תששתי שאנשים אתרים המבקרים
אותה לא יאהבו זאת  -וזה בלי קשר לשאלה אם הם מסכימים
אתי או לא .אחד בפה ואחד בלב .האין כולנו כאלה? האין
הדתקות והכחשות לחם חוקינו  -או ,לפחות ,עוגיות דיאטטיות
לארותת בוקר?

״אחה יודע מה אחותי אמרה לי היום?״ שואלת-אומרת לי אמי
יום אחד ,בטלפון ,אחרי ביקור אצל הדודה ,ואני מיחמם כאילו
איני יודע" .היא אמרה,״ ממשיכה אמי ,כאילו קשה לה להגיע
ל ע צ ם הדברים" ,היא אמרה ש ה י א רוצה להתאבד".
"כל הכבוד!" צעקתי בתוכי" ,כל הכבוד לדודה ,ילדה טובה!".
״כך אמרה,״ ממשיכה אמי לטפר לי ,״כך אמרה ושבה והזרה על
המשפט פעם אחר פעם :׳אני רוצה להחאבד .אני רוצה להתאבד'.
האין זה נורא לחיות כך?"
לרגע מצאתי עצמי בדילמה :האם לאשר לאמי שאכן זה נורא,
או שמא לתפוס את ההזדמנות להכין אותה לכך שאכן זה עלול
לקרות ,שאכן זה מוצדק ,שאנו צריכים להבין את אתותה ,שזה
רק לטובחה .עובדה :אפילו היא ,אחותה ,מבינה סוף סוף ,שתייה
אינם חיים .האם אין זה ,למעשה ,הפתרון הנכון ביותר עבור
כולנו?
במקום להישאר בדילמה ,אם לומר שזה נורא ,או שזה טוב,
החלטחי שלמעשה ,בטיטואציה הנוכחיח ,שני הקצווח נכונים,
בעת ובעונה אתת ,וכך גם אמרתי לאמי .נכון ,זה נורא אמנם,
אבל ...והלק ה״אבל" שבדבריי היה ארוך ומשכנע לאין ערוך
מחלק ה״נורא" .אולי זה נורא כשלעצמו שהייחי מטוגל לתשוב
ולדבר כך ,אך זו המציאות בה חייתי ,וכל עוד אני חי...
אך בין כה וכה שיחותיי עם אמי  -כי מאז ,ככל שהרביתי
לבקר אצל דודתי ,שבה אמי וטלפנה אליי מזועזעת בכל פעם
מהדש  -היו רק משניות ,בפריפריה ,מאתוהי הקלעים של ההצגה
האמיחיח שנמשכה ללא הפסקה :להזכיר ,להמדיץ ,להזכיר,
להמריץ ,כמו החעמלוח בוקר ,להמריץ אח הזיכרון של דודחי
בדבר רצונה להחאבד .פעם אפילו חשבחי להקליט אח דבריה,
שמא אזדקק להם כהוכחה ,או כאמצעי עזר ,להשאיר רשמקול
ליד מיטחה ,בלילה ,חוזר על עצמו פעם אחר פעם ,מעין
" : s u b l i m i n a l m e s s a g e sאני רוצה להתאבד .אני רוצה
להחאבד".
ואז הגיע יום הפעולה .ה .D Day -והרי כמה זמן אפשה למשוך
את הזיכרון? לעודד אותו? לבסוף הכל ייהפך לשגהה ,ויישכח,
כמו דברים רבים אחרים .כעת הזמן לפעול ,או נכון יותר ,להפעיל
את דודתי ,ולו רק בגלל הסיבה שכבר בזבזתי די והותר זמן
בביקוריי אצלה ,ורציתי להתפנות לעיסוקיי האתרים ולנשים
האתרות שבתיי ,אותן הזנתתי בשל אהבתי ודאגתי לדודתי...
להפעיל אוחה לא היה קשה .במשך חודש תמים לקתתי אותה
להופאה המשפחחיח שלה מספר פעמים .כל פעם עבור מרשם
חדש לכדוהי שינה ,כיוון שהמרשם הקודם ,כך טענתי  -הייתי
לא רק הזיכרון שלה אלא גם קולה  -אבד .תוך חודש הייתה לנו
 לנו!  -כמות מספקת של כדורי שינה להרדים את כל הזקניםשבשכנותה .מי יודע כמה מהם היו מודים לי ,ועוד בכסף...
אולם עחה ניצבה בפניי השאלה הגדולה :שאלת המיליון)אם
כי איני יודע כמה כסף באמה היה לה בבנק( :איך מפעילים אישה
חסרת זיכרון  -בשלט רחוק או באמצעוח היפנוזה  -לבלוע
כמות אדירה של כדורי שינה בלי שידי תהיה מעורבח בדבר? או
שמא אם אני הוא זיכרונה ,האם ידי יכולה להיות ידה? נזכרתי
שפעם הייתי ידה של מישהי בזמן שאוננה ,אבל יש דברים להם
אתן ידי עם דודתי ויש דברים שלא.
הנחתי את כל הגלולות בצלתת עמוקה ,ליד מיטתה ,עם כוס
מים ענקיח ,ואמרחי לעצמי :יש דברים שאפשר להשאיר ליד
הגורל .יהיה אשר יהיה .אני את שלי עשיתי .קיוויחי ,שכשחראה
את הגלולות ליד מיטתה תנית שהיא הניתה אותן שם כדי לקתת
אותן בלילה .ייחלתי שתיקת אתת ,ועוד אתת ,וכיוון שזיכרונה
הוא אפס מיד תמשיך וחיקח אתת ,אחת ועוד אתח .וכיוון שהיא
חזקה כשור ,ציפיתי שלא תצנת ותירדם לפני שתתטל את כל
הגלולוח כולן .היא אוהבה דברי מחיקה ,ידעחי ,ואולי תתפתה.

קיוויתי שבגלל כמות המים שבכוס הגדולה לא תרגיש צורך לקום
לבית השימוש ותס והלילה עוד תתמוסס בדרך ,או תיתקל
בצלחת הגלולות ותפזה על ההצפה את כל אלה שעדיין לא לקהה.
אולם ,כפי שאמרחי ,יש דברים שידי אינה ערבה להם ,ויש
להשאירם ליד המקרה.
נשקחי לה לשלום על מצחה ויצאתי .סגרתי את הדלה מאחוריי,
מוודא לא להשאיה את המפתתות שלה במנעול ,שמא מחר
נצטרך לפתות את הדלת מבחוץ .אף פעם קודם לכן לא נישקתי
אוחה .כשם שגופה היה חזק כן שידרה ,תמיד ,חוזק ונוקשות
שהרתיעו אותי מלנשק אוחה או לחבק אוחה .לעחים הייחה
לותצת את ידי לשלום ,לחיצה גברית ,והייתי מתפש את האישה
שבה .כך שמשהו בנשיקה אחרונה זו  -כיצד נשיקה ראשונה
יכולה להיוה האחהונה?  -נשאר בלבי ,בחיקי.
אוחו לילה לא עצמחי עין .לא כל כך מדאגה שהנה היא מחאבדח
ללא ידיעחה ,אלא מ ח ש ש שמא עשיחי משהו העלול להסגיר
אותי למשטרה .סיוע להתאבדות? והרי אם לא התאבדה ,אין
כאן ,למעשה ,סיוע להתאבדות .ואולי ,בכלל ,היא מבינה מה הן
הגלולות שליד מיטתה ,הבנה שאין להבין מאין באה לה ,אולי
מאוחו חוש אינסטינקטיבי חייתי שיש לכולנו לשרוד ,והיא
יודעת ,איכשהו ,שההישרדות הטובה והיחידה האפשרית לה,
היא בהתאבדותה? ואולי היא זוכרת-לא-זוכרת את תרומתי,
כמו איזו חמונה מטושטשח ,מעורפלח ,שחיווצה במוחה לפני
מותה?
בוקר .פתדתי לקום מהמיטה .פתדתי להישאר בבית שמא הטלפון
יצלצל .פתרתי לעזוב את הבית שמא הטלפון יצלצל .פתדתי
ממה שאולי קרה וממה שאולי לא קהה .שום טיטואציה מהשתיים
לא נהאתה לי טובה .בדבר אחד הייתי בטות :שעשיתי את האמור
להיעשות .אולם האם נעשה מה שאמור היה להיעשות? האם
שיתפה פעולה  -בלי לדעת ובלי לתשוב כלל שהיא משתפת
פעולה ,כי הרי עצמאית הייתה כל ימיה וגאה בחוסר תלותה
באתהים? והאם יש איזו שהיא אפשרות שדודתי ,איכשהו ,עם
תוסר זיכרונה ,הביאה אותי למצב בו אאמין שאני הוא זה המדרבן
אותה להתאבד ,בעוד שהייתה זו היא שדרבנה אותי ,בדרכה
היא ,לספק לה את האמצעים? מניפולאציות שאנשים עושים
זה לזה הרי אין להן סוף!
הטלפון צלצל .עדיין הייתי במיטה ,מפתד לקום .מפתד לענות.
מפתד לא לענות .אך הטלפון לא ההפה ,מצלצל ומצלצל ,צלצול
עבור כל אתת מגלולות השינה שהשארתי ליד מיטתה .לבטוף
זינקתי אל הטלפון והרמתי את השפופרת.
"זו אני,״ שמעתי את קולה ,תר וברור" ,אני מטלפנת לומה שלום.״
התעורהתי בבהלה .לא ייתכן שנרדמתי ,שוב ,או שמא כן נדדמתי,
עם בוא הבוקר ,שהרי רוב הלילה לא ישנתי ,נע ונד במיטתי.
אוזניי כאבו מרוב צלצולים.
נפחדתי למחשבה שדברים ,שהם למעלה מהבנתי ,אפשריים,
אולי ,ושאולי במותה  -אם מתה  -היא בכל זאת תשמור לי
טינה על שעזרתי לה ללכת.
אך לא נ ו ח ר לי אלא ל ה מ ח י ן  ,מלא פ ח ד י ם כרימון.

ספר סיפורים של דורון גיל ,ארבע לפנות בוקר ,הופיע בהוצאה
גוונים/תלונות ,תל אביב .1999 ,בקובץ  30סיפורים קצרים על
אהבות ,יתטים ,פנטזיה ומציאות.

