עמנואל בר קדמא

גיבור אבוד
בעיר החטאים
תל אביב הבוהמית שמכבר והתקשורת בישראל של פעם .הסיפור נזנםה
להסיג את הקורא אחורה  -למציאות ,לדמויות ולסביבה שכלו מן העולם.
בתוך הסצנה הזאת ,ההזויה משהו ,פועל גיבור הסיפור ,דמות מוכרת
ואושיה תקשורתית מרכזית ,שבתוכה מסתתר גבר מיוסר .הוא מתגדגד
בין שתי זהויות ,מתקשה להסתגל למציאות העומדת להשתכות וגעלם
לפתע מהנוף ,על מגת לשוב ולהתגלות.
השלישית ,שבו היינו יושבים ומגרדים את הפצעים היותר
כואבים.

א ם א נ י ל א מ ז ד מ ן במקרה לניו יורק ,אני שומע ממנו פעמיים
בשנה ,בראש השנה ובפסה .כרטיסי ברכה מתקתקים מהמלאי
של ספק הדואר האלקטרוני .השינור ,אני יודע ,הוא ביצוע
של ריקי ,האישה שאתו .לאברי אין מושג איך פועל מחשב.
עכבר אצלו הוא חיה דחויה ,משהו שמתרוצן בין פחי הזבל
של החצר האחורית וכדאי להרעיל אותו מכיוון שהוא מסוגל
להביא מגפות דבר על העולם .מקסימום ,הוא יודע להפעיל
אותו כמעבד תמלילים מתקדם .קשה לי לשחזר אח השגה
בדיוק  -בערך בראשית שגות ה־ 80או באמצעיתן  -שאז
המריא מכאן בחשאי ונעלם כליל .שנים חלפו עד שהרים את
קצה המסך ממקומו בניו יורק .כל אימת שאני מגיע לשם ,אחת
לשנתיים־שלוש במקרה הטוב ,אנחנו מתראים .תמיד במסעדה
או בבית קפה .הוא מארח לארג׳ ,עם יין טוב ואומצות ענק
מדממות על השולחן .לרוב גם ריקי מצטרפת .אברי וריקי
חיים יחד )כמעט( מאז בריאת העולם ,אבל נמנעו מהעמדת
צאצאים או מהטרחה של מיסוד חייהם המשותפים  -אפילו לא
באמצעות טופס מוחתם של הרשות העירוניח .ריקי הטובה,
בעלת הצחוק המתגלגל והמיוחד ,שאפשר לאתר אותו בתוך
אולם של אלפים.

היעלמותו הפתאומית נראתה לנו ,בהתחלה ,כגחמה חולפת.
עוד אחת מהשכמות שלו .לבנה בקיר התל אביבי ,חביב קוראי
העיתון ,חבר של מיליון חברים) ,שכל אחד מהם מקשט עד
היום כל מסיבה בסיפורים מעלילותיו( ,מאהבן הבו־זמני של
כמה נערות ונשים ,המריא מכאן לכיוון אחד .נשמע אבסורד,
אבל במרוצת הזמן התברר שזו לא גחמה חולפת .שום דבר
ארעי .עקירה בלי להסב את המבט אחורה.

בערבים ההם ,במגהטן ,מגלנלים היינו זיכרונות וצוחקים
הרבה .שיערו החום ,השופע ,וזקנו ,הלבינו לגמרי .העיניים
החכמות ,שמבריקוח עכשיו מאחורי זוג משקפיים ,משוות לו
ארשת מהורהרת של חכם יהודי ,כאילו יצא מאיזה דיוקן של
רמבראנדט  -או אולי ,ישו הנוצרי ,אילו האריך ימים ,כך היה
נראה .וריקי? היא עדיין מביטה על העולם בעיניה השחורות,
עיניים של ירושלים .הניל הצין בקמטי הצחוק שהתעמקו,
בקווים הדקים ,המתוחים עכשיו משני צדי סנטרה ובפס הלבן
החוצה לאורך את שיערה השחור ,החלק .ריקי היפה ,שהלכה
אחרי לבה עד סוף העולם ,וכנראה נם שעד סוף החיים.

מה שהגביר את התעלומה ,היה עובדה ,שלא היה שום הישג
נחשק בישיבתו במנהטן .הוא לא הרים את הירוקים ,שמשרים
שם ,לפי השמועה המוסמכת ,מהעצים ולעומת זאת ,גם לא
קטף אפילו פירור מתהילת העולם ,שמנהטן יודעת להנחיל
למצליחיה .אברי התפרנס ,ככל שאנחנו יודעים ,מעבודות
תרגום מזדמנות ,וריקי — כנראה מקור ההכנסה העיקרי
של הזוג — הייתה פקידה בסוכנות והשלימה הכנסה כזבנית
בחנות למכשירי חשמל .כשנשאל על כך ,השיב ש״לא שכאן כל
כך טוב — אלא ששם )בישראל ,זאת אומרת( כל כך רע.״
זה הכול.

וישנו גם הבר הביתי שלו ,מקום אפלולי במעלה השדרה

אני כותב את הסיפור הזה בחלון מול הים .בעוד שנייה

מעולם לא הזמין אותי לביתו .לכאורה ,הוא לא סתם את
הגולל על חברותנו הישנה .הוא שמר על קשרים נם עם
שניים-שלושה חברים אחרים ,והקפיד לברך בחגים אח העורך
הישן שלנו ,שמתברך בץקנה יפה .לא רק אני ,אף אחד מידידינו
המשותפים לא זכה לדרוך על סף ביתו ,שאת כתובתו אני
יודע  -בערך .הכתובת היחידה היא כתובת הדואר האלקטרוני,
המתוחזק ומופעל ,כאמור ,בידי ריקי.
עד כמה שאני יודע ,הוא הניע לכאן רק פעמיים במרוצת כל
השנים .פעם ללוויית אמו ובשנית כאשר ליווה את בנו ,פרי
נישואיו הראשונים ,אל לשכת הגיוס ,ביום התחיילותו.

איור :דרי צורן

תסבול הטמט הסגולה באופק הכחול ויהיה אפור וכחול
וטחור וערב מנומר אורות עירוניים .זאת הטעה ,טהייתי מגיע

האמונות טל אברי ,מתערב בתנופה בדיוק בשנייה הנכונה,
והכדור טוב היה נהדף אל מעלה הלוח והיה צובר מיליונים

אל המקום ,טכבר מזמן עומד על חורבותיו בניין לבן ,נדול

נוספים ,תוך הטתלחויות זינזנ מהירות ,בין פטריות הזכוכית.

ומכוער ,בקצה הדרומי טל הטיילת ,בגבולה טל יפו.
אני םתחיל את סיפורו טל אברי דווקא מעל הפליפר ,מטחק

לוח הפליפר .הרי יכולתי לפתוח באלף עניינים אחרים,
טמילאו באותן טניס תל אביביות ,אח חייו ואת חיינו

ממכר .הכדור המרצד בין האורות המהבהבים כאחוז תזזית.

במחיצתו .אבל ,מה לעטות ,אברי ,עם הסיגריה ,הכוס וכדורי

כל התנגטות טל הכדור באחת מפטריות הזכוכית המוארות,
הזרועוח במפוזר על פני הלוח ,מייצרת הבזק חגיגי טל אור
לבן ומקפיצה אח המספרים על הלוח הטני ,טםנגד .אצל

החטמל המרצדים  -זו קומפוויציה טמתארחת יותר מכול
בחלומות טלי .וזו תמונה הקטורה אצלי עם טעות הדמדומים.
כמועכטיו...

אברי ,הלוח מסמן מיליונים ,שכל הזמן קופצים כלפי מעלה.

הפליפר היה אחת ההתמכרויות טל אברי .ואברי לא היה

מדי פעם גולט הכדור במורד הלוח ומאיים להיאסף אל המרץ
המסלק אותו מהמטחק .אבל המנוף ,הטוער האלקטרוני ,בידיו

חסר התמכרויות .הוא טלט בידיות המנופים בווירטואוזיות
נדירה ,טהקנתה לו את היכולת לשחק מטחקים חוזרים במשך

שעה ארוכה תמורת אסימון אחד .אברי היה עומד ,סיגריה בין
אצבע לאמה ,עיניו געוצות בלוח ,לוגם קצובות מכוס הבירה
או הוודקה או הקוניאק .הכול עניין של מצב הצימאון או עד
כמה הערב התקדם אל תוך הלילה .מדי פעם היה מעלה
את הסיגריה אל זווית הפה ומחזיק אותה שם ,תוך שעיניו
מצטמצמות מחמת העשן .היה עומד שעון על רגל ,שהיה
מחליפה מעת לעת.

לאפשרות ,שהבחור מהשולחן השני ,זה עם השפם ,פאות
הלחיים והבלורית נוספת הגיל ,יכול בקלות להיות בלש
מהיחידה המרכזית ,שבעוד שנייה ילחש משהו אל תוך פייה
זעירה ותוך שנייה תהיה כאן פשיטה שתסתיים ,אצל כמה
מהיושבים ,בצמידים על הידיים ולילה באבו כביר .המקום הזה
מסומן אצלם ,נם מכיוון ששרץ עיתונאים .רפ״ק מ) .הידוע
בכינויו ״שווארמה״( אהב לראות את שמו בעיתון.

הכוסות שלפגיו היו מתחלפות ,אבל הלגימה לא פגמה
בשליטתו במנופים .בעיתוי מושלם ,היה המנוף קופן ומעלה
את הכדור אל מעלה הלומ ,ומייצר חגיגה חדשה של הבזקי
חאורה חגיגיים .החיבור בין אברי ולוח הפליפר יכול היה
להימשך ברציפות לנצח ,או עד לזמן שבו החליט אברי לפנות
את עצמו לעיסוקים אחרים.

על המקום שלט ביד רמה יוסי שנקרא ״הנחל" ,כנראה בגלל
ממדיו הזעירים .רבע עוף .משהו כמו מטר וחצי ושישים קילו.
קסקט מלחים על ראשו)״מתנה מדן בן־אמון,״ טען( וצליעה
קלה ,שנגרמה לו ,כך סיפר ,בקרב יריות בין שתי כנופיות
במארסיי .אבל מעליו ,לפחות בראש ,עמדה שרה  -עיגיים
בולשות ושתי צמות ארוכות מוגחות על שדיים גדולים .היה
לה עגיין עם המלצרים .״רק תסובב את הראש ,וישלחו יד
לגמב את העסק,״ אמרה .תמיד בקול רם ,שהמלצרים ישמעו.
״העסק״ ,כך הם קראו למקום .ובפיגו  -״בעלי העסק״.

קשה לי לתאר את המקום הזה .נקרא לו ,בשיבוש מםויס
של שמו ,״הבר השחור״ .אחד מתסמיני הזמן .אז ,אולי,
לא היו פיק־אפים וזיונים בשירותים ,אבל הייתה בהם מין
רומנטיקה אלימה שתמיד נרמה ,לי לפחות ,להחמין פעימה
כל אימת שעברתי את הסף .מין תערובת של בית קפה ,בית
מרזח עם בר נחל ,שלידו ישבו תמיד נשים שלא היה קשה
להקסים אותן לכל הלילה תמורת כוס ויסקי ,שאכטה וסכום
מוסכם .הכול באור סגלגל ,עם מוסיקה חרישית ,סנטימנטלית.
וגברים ,שהתחלקו בעיקר לשגי סוגים :דמויות מהטור הפלילי,
שהתלחשו על ה״מכות״ שהנחיתו הלילה או שינחיתו בלילות
הקרובים .הם שלפו בהבעה אדישה נלילים עבים של שטרות
כסף ,בעיקר ירוקים .גברים שהיכרותם התהדקה בישיבה
משותפת בשורה ארוכה של תאים בשלל בתי ההארתה של
שירות בתי הסוהר .הגברים האלה ,גודפי ריחות חריפים של
טבק ותוספות מתקתקות ,עם החזות השעירים שנחשפו מתוך
חולצות פתוחות עד הטבור ,שדיברו ביניהם בסלנג מיוחד,
משכו לכאן את כל האחרים .האחרים היו מה שנהונ ,אולי קצת
בהכללה ,לכנות ״בוהמה״ .עיתונאים ,שחקנים ,זמרים ,פסל
מוכר ,סופרים ומשוררים ,שחיפשו השראה ,ריגוש וחומר.
רצוי חומר טוב.
הייתה שם סקרנות אנתרופולגית ,מהולה בהערצה של
׳מרובעים׳ אל העבריינות הנועזת ,שמצאה ביטוי גם בניסיון
לחקות ולאמך את הסלע .כל הדיימון ראניונים הסמויים של
תל אביב שמעו אח סיפורי הפריצה ,השוד וגם הרצח שנשמעו
מסביב לשולתנות .סיפורים שהיו או לא .היה גם אלמנט של
פחד מתוק .הרי כל האידיליה הזאת התרחשה תחת ענן נמוך
של אלימות שלא תמיד הייתה כבושה .ריגוש ונם רעד קל,
מתחת החיוך שבו הקשיבו לכל הסיפורים .אולי הכול שקע
בתוך הראשים המעורפלים מאלכוהול.
בעיקר מאלכוהול ,שכן כולם התייחסו בכבוד רב מאוד

אברי אהב את ״הבר השחור״ .כאן ,טען ,מוזגים את
הבירה מהחבית הכי נכון ויוצאת הבירה הכי טובה בעיר.
יותר טובה מהבירה הנודעח מ״המוזנ״ שברחוב קרליבך,
שגם שם ,אצל רובן האגדי ,רבצנו לא מעט .בירה קרה ,מרה
וחריפה כמו שצריך .הבירה של ״הבר השחור״ ,עם וודקה או
ויסקי בתור צ׳ייסר ,הייתה כדבריו ,״בעיטה של סוס״ היישר
למרכז המצח.
פליפרים הוא מצא גם במקומוח אחרים בעיר ,אבל פיגורות
כמו כאן לא היו בשום מקום אחר .שעות בין הערביים ,או
עמוק אל תוך הלילה ,היו השעות שלו וגם שלגו כאן .אחרי
הפליפרים ,היה מצטרף לשולחן ,יחד עם הבירה והכוס עם
הקרח המשקשק .בזמן הזה כבר היה צוחק בקול רם ,צחוק
שגקטע בשיחות קצרצרות עם הרבה אנשים בבת אחת .בסוף
היה אוסף את קופסת הסיגריות שלו מהשולחן ,משלם את
החשבון ומתנדנד ממלמל החוצה.
ואם לא ב״בר השחור״ ,ניתן היה למצוא אותו לפעמים
בבית הקפה הקטן והאפלולי שבכיכר דיזנגוף ,לפעמים עם
חקי או מישהי אחרת ,מנניב מבטים אל שולחנו הקבוע של
המשורר אלכסנדר פן ,בירכתי בית הקפה .פן עם האצבעוח
הארוכות ,פאות הלחיים המאפירות והחיוורון הנסוך על פנים
ששמרו משהו מיופיים של ימים רחוקים ,הרשומים ברקורד
החטאים של העיר הגדולה .אברי העריך את שירתו של פן
וגם את מאיאקובסקי ,וידע לדקלם את שירתם באריכות
ובשטף .שירה הייתה אחד מחופי המבטחים של אברי שהעריץ
משוררים בעיקר בשל יכולתם לרכז בתמצית ובדימוי קולע את
אמירתם .״שירה היא תמצית הגאוניות,״ חזר וטען ,״הדרגה
הגבוהה ביותר שאליה מסוגל להגיע האדם הכותב.״ את פן

הערין גם בשל הכישרון להערות לתוך עצמו כמויות של משקה
בלי להניד עפעף ובלי לשנות את רמת התקשורת עם בן שיחו.
בערבים אחרים ,היה יושב ,עם הכוס לפניו ,לעתים קרובות
בנפו ,ומתבונן בנתן אלתרמן ,בראש שולחן נתיניו הכנועים,
ב״כסיח״ .ממרחק ,כמובן .אחר כך ,בלילה ,סביב השולחן של
החברים ,היה מתאר ,בלשון עשירה ומרתקת ,את השינויים
שחלו במשורר במעלה כוסות הקוניאק .ובסוגריים :להבדיל,
גם ההתבוננות באברי במעלה הכוסות הייתה שיעור מאלף
למדי בטבע האדם.
בעיתון שעבד בו ,היה אברי עוף ייהודי .הכתבים התחלקו
לשניים :אשפי סקופים ,לעומת אשפי איכות הכתיבה  -עני
קלידי הקסם של הטקסטים המופלאים .עמודי החדשות ,מול
מוספי השבת .רוב אשפי הסקופים לא ידעו לחבר שתי מילים
בכתב .הצלחתם הייתה בהעברה בטלפון ,הכי מהר ,את הנילוי
הבלעדי ,דקה לפני המתחרה .פפרצ׳י של האות הכתובה ,אחים
לעדשות המהירות והחצופות.
לאנשי המגזינים יש חיים הרבה יותר מסודרים ,ונם זמנם
בידיהם .יש להם ,אם זהו הכיוון שלהם בחיים ,היכולת גם
לבהות מול הפליפר ,גם לשתות כמו חזיר ב״בר השחור״ ,או
ב״המוזג״ וגם לכרסם שיפוד בםטייקיה של בום־בום אחרי
חצות .אברי היה ילד פלא :נם נוכחות תדירה בעמודי התדשות
וגם האיש שקוראים אותו ראשון במגזין השבועי .ועוד יותר
מפליא :אף שנדמה שלעולם אינו יוצא מהאלכוהול או מכל
סוטול אחר ,הכתבות שלו היו נוחתות על שולחנות העורכים
בדיוק בזמן ופטורות מכל צורך בעריכה .טקסטים מושלמים.
המוטו שלו היה ,שיכור או פיכח :״אתה שווה בדיוק כמו מה
שיוצא לך מהמקלדת.״
אבל אלה היו ימים רחוקים .אני מדבר על ימים רחוקים.
הוא היה פעם אייקון ,אברי .אבן ראשה בכותל המזרח של
התקשורת .״הבר השחור״ ,היה פולקלור ,״כסית״ היה ססייה
מהמסלול .אברי גם פתח את השולחנות שלו ב״ספריה״ של
עמרי בבית הסופר ,או בשנים אחרות ,בימי שישי בצהריים,
במסעדה של ג׳קי בשדרות חן ,סמוך לשולתנות אלופי התהילה
של מלחמת ששת הימים .או כמו שכבר הזכרתי ,בםטייקיה של
בום־בום בלילות.
למפת הדרכים של אברי יש פיתולים רבים .בכל ביקור שלי
בניו יורק ,תמיד באותו בר אפלולי ,הבר הביתי שלו ,במעלה
השדרה השלישית .אנחנו מעבירים כמה שעות שלנו .רק
שלנו .אפילו בלי ריקי .הכוח של הזיכרונות .נוסטלניה ,צחוקים
ושתיקות ארוכות .גברים חיבבו אותו וקינאו בו .נשים נתלו על
צווארו .אני לא יכול להגיד שהיה בחור יפה .בשעות של פיכחון
היה מבריק וחכם .חוש הומור יבש וחד ,אבל תחת השפעה ,כל
הקסם היה מתנדף .זוויות שפתיו היו מתכווצות ונמתחות כלפי

מטה ועיניו היו נוצצות בברק מרושע .פיו היה משחרר זרם של
קללות ועלבונות ,של לענ והשפלות .בלי שום רוך ,בלי חמלה.
כל החברויות היו נעלמות .כולנו היינו קורבנות שכרותו ויחד
אתנו הנשים שאהב ואהבו אותו ,אולי בעיקר הן.
הייתה לוםי ,אלופת הטניס ,הבלונדינית מבואנוס איירס,
הבטחה מהלכת של סקס פרוע ,אבל עם מוח מכויל ופה שהפיק
חצים מכוונים היטב .בשכרות הכי עמוקה ,אברי היה נזהר
איכשהו בכבודה .מקסימום היה מקניט אותה בעקיצה רכה,
לא כואבת ,על התמורה החומרית שמעלותיה יביאו לה ביום
מן הימים .הוא נהנ לבקש שתיתן לו טרמפ במטוס הםנהלים
או ביאכטה שיעמדו לרשותה .תמיד חשדתי שהייתה ביניהם
מין מערכת של סאדו-מאזו ,בלי שורת מחץ ממשית של אהבה.
הייתה מירב ,ירושלמית סמוקת לתיים ,שהסמיקה עוד יותר
עם הגירוי החיצוני הקל ביותר .עבודתה כמפיקת רדיו ,הביאה
אותה למגורים זמניים בתל אביב .שירים שכתבה התפרסמו
מדי פעם במוספים ספרותיים .אברי כיגה אותה ״משוררת
הקסם הביישני״ .לא פעם ,בלילות ,הייתה מזעיקה אותנו,
שנבוא לאסוף אותו .״הוא נרדם,״ אמרה בטלפון ״והוא לא
בהכרה והוא צריך לחזור אל אשתו.״ כן ,הייתה גם אישה
חוקיח וגמ ,כאמור ,בן .אבל אלה היו מחוץ לפריים שלנו.
מהות בלתי ברורה )לנו( של מערכת יתסים .בלילות ההם,
היינו מגיעים אל הבית ברחוב הצדדי השקט ,של צפון העיר
ומחכים שהוא יצא ,חצי ננרר ,שעון עליה ויישפך פרקדן אל
תוך המכונית .היינו מניחים אותו בפתח דירת אשתו ,מצלצלים
ומסתלקים במהירות.
באיזשהו שלב הניעה ריקי .ריקי עם היופי האפל שלה,
עם חייה המאורגנים ,המכונית הקטנה והחיים המסודרים
של מזכירה בכירה באחד ממשרדי הממשלה .היא כבשה
אותו ,ניצחה את הסקס המגנטי של לוסי ואת ההערצה
החמה של מירב ושל כל האחרות ,שהיו בגדר השמועה.
לבסוף הוציאה אותו גם מהמקלט האולטימטיבי של גישואיו
המוזרים .ריקי ,מאז ועד היום ,עשרות שגים ,בטוב וברע
 בהרבה רע ,כנראה  -בדירה שלא ראיתי מעולם ,באחדהרחובות של אפטאון־מזרח ,משיק לשדרה השלישית.
כמו שאליק ,הצבר המיתולוגי ,עלה מן הים  -כך אברי
צמת מיפו הבולגרית .מכבי יפו היא קו מרכזי ברישום
הפורטרט הביוגרפי של אברי .מכבי יפו ההיסטרית ,גאוות
כל בולגרי .הסועדים הקשישים בשתיים־שלוש המסעדות
הבולנריות שנותרו ביפו אוהבים להיזכר באנמה ,בזמן העלוב
הזה ,בתהילה גדולה של הימים ההם .השבוע הלכתי לראות
את המגרש ההיסטורי המהולל .מה שראיתי אלה קירות
מתמוטטים של בלוקים נקובים וחרולים צומחים בכל מקום.
אתר סתמי ומוזנח ,מקום שאלוהים שכת אותו .שמש קייצית

לוהטת רומסת כל זיכרון וקוברת אותו תחת שברי בקבוקים,
קונדומים משומשים ועשבים שוטים .שביל חולי מרקיד את
המכונית בדרך אל המצבה האומללה של הזיכרון המפואר.
אומרים שלפעמים בלילות ,ניתן לשמוע את השאנות הישנות.
אברי ,כמו הרב של הבולגרים על אופנועו )בשבת( וכמו
אלפי נאמגים אחרים ,לא היה מחמין משחק .העריך את אוננה,
מוצי ליאון ,דינמי וקלמי
וכל יתר השמות הגדולים
שפרחו מזיכרוגי .שם ,היה
נחשף פיתול נוסף באישיות.
נעלמו המצח הנבוה ,ציטוטי
פן ומאיאקובםקי והעיונים
בכתבי אליאס קאנטי ,אותו
פילוסוף יהודי־בולנרי שכבש
את העולם דובר הנרמנית.
כמו כולם ,בגרון ניחר,
התחלקו צעקוחיו הגלהבות
בין ״יש אלוהים״ ו״השופט
בן זוגה״ .ובין לבין  -״היידה
בו״ ,ו״היידה בה״.
יפו .צומת חייו של אברי.
זיכרונות מסופיה .דירת עוני
בענ׳מי .הוא כתב על אותה
דירה חזור וכתוב .השכנים,
המשוחפים,
השירותים
השלוליות המעופשות בחורף,
הביובים הזורמים .קו העוני,
כך כתב ,היה ידידו האינטימי.
אביו ,איש צנום וידוע חולי,
ששעות מאמן ארוכות מול
מכונות הכביסה במכבסתו
 מעין עסק עצמאי בשולישדרות ירושלים ,הביאו אותו,
כמו תרחיש ידוע מראש,
אל מותו המוקדם .אמו,
אישה חיוורת ,עם עיניים
שחורות ולא מנוחמות ,נשאה
בדמע את הגעגוע המיוסר איור•.דרי צורן
לבן האהוב שבמרחקימ וכינוי החיבה הלדינו־בולגרי שלו,
אברמיקו ,יצא מבין שפתיה עם נשימתה האחרונה.
אהבתי ללכת עם אברי ליפו .הוביל אותי ברחובות
ובםחטאות ,הביא אותי אל הסחלב הכי טוב בעיר ואל הבורקס
שלא תמצא עוד כמוהו .קילף לי בהתלהבות ביצת חמינדוס.

ומרק השקמבה־צ׳ורבה הממוךמריר ,במסעדה טל יחיאל,
שאין אדם ,אם אינו בולגרי בדם ,שיוכל לשאת את הריח ואת
והטעם .והפסטליקוס ,ופשטידות הנבינה והתרד.
אברי היה ילד לבוש מכנסי צמר כאילו קצרים ,שירדו עד
פיקת הברך ושם התחברו אל הגרביים שעלו מתוך הנעליים
החצאיות ,וחולצת פסים שכפתוריה רכוסים עד צוואר ,כאשר
התייצב ,בפתח כיתה טי ,ב״בית
הספר הםוציאליטי המתקדם״
אשר בצפון תל אביב .עולם
קוטבי לעומת בית הספר
שם
על
הצרפתי־קאתולי
יוסף הקדוש ביפו ,שהביאו
עד הלום .אבל גם עולם לא
פחות קוטבי מחבריו החדשים
ללימודים  -נערים פרומי
צווארון ומקופלי מכנסיים
ונערות עם צמות ,חולצות
רקומות ומכנסונים ,ששוליהם
הודקו בנומיות על ירכיים
שזופוח ויצרו צומת ,סונסטיבית
מאוד לעיניו הבלתי חותלות,
ממש במשולש המפשעה.
נזירים
המורים,
במקום
בחלקם ,שביקשו ללמדו בינה
בעזרת הצלפות חזרן על כפות
ידיו ,מצא מנהלח וחבר מורים
שביקשו להיקרא בשמותיהם
הפרטיים .כולם פרצו בצחוק
כאשר קם ,יחידי בכיתה,
לקדם בעמידה של כבוד את פני
המורה הנכנס.
משם ,הדרך הייתה קצרה
לקן השומר הצעיר ,לנח״ל,
לציטוטים מדויקים מהמניפםט
הקומוניסטי ולאמירות כנון,
״מוטב לטעות אלף פעם בעד
ברית המועצות מאשר לצדוק
פעם אחת נגדה״ .אבל הקול
הזה התחלף אצלו די חהר .האוניברסיטה העברית הייתה כור
היתוך של הרבה תנועות ומפלגות ,שגודלן היה כגודל שני
שולחנות בבית הקפה הבוהמי בקינג ג׳ורג׳ בירושלים ,שלחמו
מלחמת חורמה בשני שולחנוח אחרים ,למשל ב״כםית״ בתל
אביב.

באותן שנים הצמיח את זקנו ,אותו זקן המלבין עד היום על
לחייו וסנטרו .בתחילה ,האמין בייעוד המהפכני של כתיבתו
העיתונאית ,אבל כישרונו הנדיר ואישיותו הבלתי רגילה
הביאו אותו די מהר אל האפיק המרכזי של התקשורת הכתובה
 העיתון הגדול בתפוצה של מאות אלפים .בניגוד לאמרתוהמפורסמת של החבר מרקס ,ההוויה של כוכב תקשורת
מהנוצצים ביותר לא שיגתה לגמרי את הווייתו ולא את הצבעות
השמאל הרדיקליות שלו .לאחר זמן ,בניו יורק ,סיפרה לי ריקי
על עזרתו בסתר לפ ,.עבריין ונרקומן םבת ים ,שאברי גילה בו
פוטנציאל .בתמיכה מורלית ,ואולי גם בתוספת של לא מעט
צ׳קים ,בזכותו הפך פ .מציפור כלא לסטודנט ומבקר ספרות.
שמו המלא של אברי לא אומר כלום לישראלים צעירים.
נמתק .כמו דוד אבידן ,כמו נסים עזיקרי ,כמו אייבי נתן ,כמו
דן בן אמון ,מונה זילברשטיין ,כמו דב ופרדריקה סגל ,כמו
מנדי רייס־דייויס ,כמו ינוקא ,כמו גיורא נודיק ,ג .עיטור ורבים
אחרים .כוכבים ששקעו מעבר לאופק ואינם .אולי רחוב קטן
על שם זה או אחר ,שאיש מהמתנוררים בו אינו מזהה את השם
ומשום מה זכה שאיזה רחובון ייקרא על שמו.
האם אפשר לראות באברי  -כמו באחרים ,חיים או מתים,
מונומנטים אילמים ,לרוב וירטואליים ,לזמנים שחלפו? אין
לי תשובה כרגע .מעולם לא גילה לי מה נרם לו יום אחד
לארוז מזוודה ,להתפטר מהעיתון ולהיעלם ,יחד עם ריקי.
יש סברות.
אומרים שהעורך החדש רמז לו ,שהמקלדת שלו שוב אינה
מפיקה את המרנליות הנוצצות ההן ,שכתיבתו התגמגמה
מחמת אדי האלכוהול ושאיפות העשב והייתה אפילו ,כך אמרה
השמועה ,כתבה שנגנזה .טרנדיה.

ואולי ,הייתה זו הטראומה
אני לא אשכח את הלילה ההוא ,בפאב של אשר בלונדון
מיניסטור .פאב קטן וסולידי של כמה שולחנות וספות
בריפוד סקוטי .היינו מגיעים לשם בערבים רגועים ,בלי אופק
של שתייה פרועה .רק שליש בירה וערמה של כרעי עוף,
בסננון המקום.
אל המוסיקה הקלאסית השקטה שברקע מתפרן לפתע ,לבוש
מדי צבא וחמוש באם ,16-יודה ,מקבועי המשפחה הלוגמת של
ה״בר השמור״ .לפני שהספקנו לעצור נשימה ,הרים יודה את
הרובה אל עינו ,למצב של ירייה מכוונת ,וצעק בקול ,״אברי,
עכשיו ,ברנע זה ,אתה הולך למות.״ איכשהו שמענו ,ולא
האמנו ,שקיבל צו למילואים .נפלאות הברדק  -ברנש עם
רקורד של אלימות ואלכוהול מפה ועד להודעה חדשה ,לא רק
מגויס לצבא ,אלא גם מציידים אותו ברובה ותחמושת .״אברי,״
חזר ואמר ,״עכשיו אתה הולך למות.״ יודה ,כך הבנו ,נפגע

מקטע בטורו המסוגנן ,הסאטירי והצולפני ,של אברי מבית
המשפט .אמנם ,גיבור הקטע צוין בשם בדוי ,אבל יודה חשב
שהוא מזהה שם את עצמו ואת בבה ,חברתו למיים .״די,״ אמר
בטון מאיים ,ודרך את הכלי ,״עכשיו חלאס .גמרת.״
בעוד כולנו מבוהלים ואבודי עשתונות ,חקי קמה מהכיסא
בקור רוח ונעמדה בין אברי ולוע הרובה .״תצטרך לפגוע בי
קודם,״ אמרה בשקט ובמקום השתררה דממת מתח שאין
לאמוד את אורכה ,בעוד הנשק צמוד לעינו המכוונת של יודה.
אשר ,בעל המקום והברמן ,לכסן עיניו אל הטלפון ,אבל לא
העז .לבסוף יודה הוריד את הנשק .״היה לך מזל,״ אמר ,״אני
אוהב את החברה שלך.״ אחר כך ,הסתובב ויצא ,אבל לא לפני
שהזהיר את אברי ,ש״מעכשיו והלאה כדאי לך להסתכל מדי
פעם מאחורי הנב.״ נדמה לי שמאז ,אברי ויתר על הפליפר
והחברה המרתקת של ״הבר השחור״ .מעניין ,זמן לא רב
לאחר מכן ,המקום נסגר ,בצו משטרתי .בערך באותו זמן
נעלמו גם ריקי ואברי מהנוף התל אביבי.
נגמרה תקופה .לוסי הבלונדינית חזרה לבואנום איירס
והתחתנה עם רופא .מירב מגדלת שני ילדים בירושלים .חברה
אחרת שלו נמצאה מתה בגן ציבורי ממנת יתר.
אברי נסע בלי לספר לאף אחד .כך ,פתאום לא היה .עורך
דין סיכם בשמו את הסדרי הפיצויים מהעיתון .מישהו נשבע
שראה אותו בפאריס  -הוא הרי אהב את פאריס והכיר אותה
כאת כף ידו  -וכאשר הבחין שזיהו אותו ,נעלם במהירות.
אני לא מאמין שתקרית של בית מרזח ,קשה ככל שתהיה
או דברים שנפלו או לא נפלו בינו לבין עורך העיתון ,די היה
בהם כדי שאברי ימחק כליל את נוכחותו בעולם שבו פעל
ברמה כל כך איכותית ובעומק קיומי ותרבותי כל כך משמעותי.
נראה לי שהאינטואיציות של אברי הקדימו את כולנו והוא ראה
את המהלומות שהתקופה החדשה מנתיתה על כל מה שאהבנו.
הוא ראה את המילה ״סוף״ נכתבת באותיות ענק לרוחב המסך,
שוב לא היה לו מקום בעלילה שלנו .בנתק מוחלט קיווה לרקום
עלילה חדשה לרומן שטרם נכתב.
התהייה על גורלו של אברי הייתה תלויה באוויר ללא
פתרון  -עד אשר בערב אחד של ראש השנה ,מצאתי בתיבת
הדואר האלקטרוני ,אחרי שנים רבות ,את גלוית הברכה
הראשונה .נשיקות מאברי וריקי .כאילו רק אתמול נפרדנו.
וכך תוזר הסיפור הזה אל ראשיתו .ואולי אני עומד בו עדיין
לא הרחק מקצה החוט.

