
משתעל·נולדתי
זהחושעםנולדיםשישכשם

 ,שמיעה ,ראייהמאחרים-יותרמפותחאחראו

 .משתעלנולדתיאניכך-וכדומהטעם

שעומדיםלדבריםברומטרהיהשליהשיעול
פרקיםבדלקותהחוליםשאנשיםכמו ,לקרות
 .האווירבמזגבשינוימראשחשים

תינוקכמו ,בתוכיהיושבקטןשדכמוהיההוא

להתריעכדיבידוקלותבינוקשקנגורו,שלבשק
שהתחברתוסףמהם.להיזהרשעליידבריםעל

שנולדיםנטיותכמוכיצד.יודעואיניבלידתיאליי
חושאפילואוביישנותאואגרסיביותכמו,איתן

להםהמרחפיםשדייםחלקיקיםכאילו .אסתטי
מדוע.יודעיםואיננובנונאחזיםהעולם,בחלל

 ,ומוטציותוגניםבתורשהזאתלתרץמנסיםאנו
 .האבולוציהמתחוםמיליםוכהנהכהנהועוד
האלוהקטניםהשדיםאתאוהביםשאינםיש

ומוציאיםשונותדרכיםמחפשיםהםבהם;שדבקו

ייככלולהיותמהםלהיפטרכדיעתקסכומי
חלקיקיםכיהצלחה,בלאלרובאךהאדם".
כאבקהםבהם,שדבקואלהזעירים
 .להסירוואיןשנטמע

מרפה,ואינואחזנישהשיעוללדעתכשנוכחתי
ייאםשנאמרכפילטובתי.בולהשתמשהחלטתי

לאבכללאולי ".אליולהכניעו-הצטרףיכולאינך
שהואראיתיפשוטאוליאליו.להצטרףהחלטתי

תמידלכךלהכחידו.לאוהחלטתילטובתיפועל
אולישיגידו,מהאחריםשיגידו ,בינתייםזמן.יש

איך ,ובכללעוזר.הואליאךמפריע,הואלהם
רקאויב?אוידידהואאםמראשלדעתניתן
 .היטבזאתמדגימיםהנישואיםיגידו.ימים

וההרצאהומדברמדברהמרצהלמשל.בהרצאה,

אתומעניםצובטיםכולםקץ.איןעדמשעממת
להםנעיםלאערים.להישארמנתעלעצמם

יפסידושמא ,באמצעולעזובלקוםאולהירדם
מרציםישהריהסיום.לקראתחשובמשהו

שבהרצאתםהחשובותהנקודותאתהשומרים

אחרים,סטודנטיםלעומתאני,האחרונות!לדקות
עצמי.אתולענותלצבוטצריךאיני
לשעמם,מתחילהההרצאהפשוט:זהאצלי

-והופ!
מתחיל,השיעול

לי:לומררוצההיהכמו

משעממת?שההרצאהלבשמתלא ,סליחהיי
כמווהואמחכה?"אתהלמהמכאן,נצאבוא

בשמלתהמושךקטןילדכמו ,בגרונימכחכח
לברוחרוצהוהואמהקניותלוכשנמאסאמו

עםפעולהמשתףאני , ...אהמ ...אהמ .מהחנות

בגרונימכחכח , ...אהמ ...אהמ ,שליהשיעול
 .יותרעודוטורדניחזקשיעולומוציא
מקומי,אתועוזבקםאניהתנצלותבארשת

אתשהחמיץמצטער,פניומעמידמהאולםיוצא
לאחריםלהפריערוצהאינואבל ,ההרצאה
המטריד.בשיעולו

שכרמשלםכשאניובייחודעצמית,הקרבהאיזו
גבוה!כהלימוד

עיוורת.ב-פגישהפוגששאנינשיםעםאו

קודםאותהראיתילאמעולםקפה.בביתאנו
בהידור,לבושההיאונעים.ויפהטובוהכול
(לכבודי?),התאפרהומטופח,מסורקשערה

לצבעהשפתוןצבעאתהתאימהאפילו
נשיםלמהלשמועתתפלאו-הצווארון

עםנפגשתי,פעםשלהןהשפתוןאתמתאימות
נעליהלצבעשלההשפתוןאתשהתאימהאחת

פוקחתמולי,העיוורת"ייפגישתייושבתוכך-
ומתרשםמורשםשאניבטוחהגדולות,עיניים
פותחתהיאאזדמותה.אתבשקיקהולומד

אלוהים!אךשיחה,לפתחמנסיםאנופיה,את
מלאראשה .הבן-אדםעםלדברמהעלאין

הםעליולדבריודעתשהיאמהוכל ,איפור
מרצהאותושלמפיושיצאודבריםאותם

אני .מעזואיני-לפהקרוצהאני .משעמם
 !בשמיםשאלוהיםבסתר,בשעון,מביט
נפגשנו!מאזדקותשתירקחלפו
רוצהאניעינוי!איזהבזה?לעמודאוכלאיך

להלאפשרגםאולינעים,אדיב,מנומס,להיות
הןבהמש,ךישתנודבריםאולימהספק,ליהנות

צנועה.התחלההפתיחה,רקזו



אז

מנסהאני

אתה,הזמןאתלמשוך
עדיףכברהןמונולוג,איזהלשאתאוליחושב

להלספראולילה,מאשרלעצמילהקשיבלי
אוליאחת,רגלעלשליהאוטוביוגרפיהכלאת
 .לישתהיהשרציתיהאוטוביוגרפיהכלאת

אני,איננישאניפניםלהעמידלדמיין,לפנטז,
האמיתיאניהריכיאחר,מישהוהואשאני

ממשכזאת,אחתעםכאןלשבתמתבייש
ההזדמנותאתאנצלשלאמדועאזמתבייש,

רציתישתמידמישהוהייתי,שלאמישהולהיות
תדעלאהריהיאמשנה?כברזהמהלהיות?

שאספרככלוהעיקר,לשקר.אמתביןלהבחין
ליעדיףכבר .ותשתוקהיאתשבכךיותר

ושהייתישאינניאנילאותולעצמי,להקשיב
תתאהבאפילוהיאאולייודע,מי .להיותרוצה

נלךהארוחהואחרי ,אנישאיננואניבאותו

אתהלעשותאוכל-אנישאינני-ואנילביתה
הרשיתילאשמעולםשונותבדרכיםאהבה
כןמקומי,אתכאןשתפסההוא,אבללעצמי,
השאלותבכלמתלבטאניבעודילעצמו?מרשה
שאיננודברשוםלעשותמעזאינילמעשה ,האלה

אלוומעשיםשדבריםהרימעזהייתילוכי-אני
ועוזבקםהייתימזמןכברואוליאני,היוכן

וכיצדלעשותמהיודעשאיניבעודאז-אותה
מתגברהטור,דהשיעולחוזר ,הזהמהבוץלצאת

שנייהמילהכלקוטע ,ומתחזקעולהוהול,ך
שלה.אושליושלישית

 ,באמתמודאגתשואלת,היאמשהו?"ייקרה

אתלשנותמוכןכמעטשאנימודאגתכךכל
 "בסדר?אתהתגי,ד ,בסדראתהייעליה.דעתי

 ,שאומררוצההיאמה .אותיהורגשלה "תגיד"ה
משתעל?שאנירואהאינההאם

מביןממלמלאנישבקושיעדוגוברהולךשיעולי

שעות, ...אהמנמשכותכאלההתקפותכי ,שיניי
אלאברירהליושאין ,ימיםאולי ,אהמאהמ
-שוניםסירופיםלייששםהביתה.ללכת

בייחוד

-ומתוקחםשוקו
ככלמהרממנישישכיחו

כסףהנה,הזה.המבוזבזהערבאתהאפשר

 . GOODBYEמצטער,אנילמונית,
חבריםשניכמו ,השיעולעםיחדועוזביוצאואני

מעשיועושיםמתפרחחיםשיחדמילדות,טובים

שלארקענק,בצעדימשםודוהררץואניקונדס,

גדול,אחדלצחוקהופךהשיעולכיצדתשמע
וכרוךעליושליטהלישאיןומתגלגל,המתפרץ

לה!נתתילמוניתכסףועוד .ובכאבבכעס

קריטייםבמצביםהשיעולליעזרחייבמהלך
אליהסראני .למשלאמי,עםביחסיייותר.

ומשוחחים,יושביםאנושישי.ביוםערבלארוחת
והנהשהכינה,הטובמהאוכלליהנותמתחילים

שהייתהכמוהערותלילהעירמתחילההיא
ואותה.עצמיאותיזוכרשאנימאזתמי,דנוהגת

עושהלאאתהולמהככה?עושהאתהלמה"
אנילעתיםסוף.בליביקורתביקורת,ככה?"

הביקורתעםהחייםאתליהרסהשהיאמרגיש

כמהכברלהיעצתילפסיכולוג","לכי .שלה
התסכוליםאתעליילהוציאייותפסיקי ,פעמים

יודעים,הריאתםביקורת,כי !'שלךהאישיים
ורקעצמו,כלפיהאדםתחושתאתמשקפתרק

אבלעמי.אותהמחלקתהייתהלב"ייטובמתוך

כוסותכמויי ,ליאמרהכך ,פסיכולוג"צריכהייהיא
מפטפט.בכללאנישטויותואיזה ,"למתרוח
לי?אמרהכברהיאבכלל, ,ומהלפסיכולוג?-היא
או-זכותלהאיןשכבררגישכךכלאניהאם
לעזורמנתעלדבריםלילומרשליכאמא-חובה

קרהיימהממשיכה,הייתה ,"זוכראתההרייילי?
 ,הזונההישהמכוניתאתלקנותכשהחלטת
כסףהרבהכךכללךעוליםשלהשהתיקונים

ורדה,עםכשיצאתקרהמהתראה .חודשבכל
 ." ...ותראהב,ךשהיהמהכלאתממךמצצההיא
מתוכיעולההואלאטלאט .מתחילהשיעולואז
תהפוךמעטשעודנהמהכמו ,כבושהשאגהכמו

אתהשובעצבני?אתהכמהרואהאתהייליללה.
לךאמרתיכברפעמיםכמה .להשתעלמתחיל
הזה?השיעולעםמשהוולעשותלרופאללכת
 .אותהשומעאיניכברכאן " ...אפילואני

שומעשאיניוטורדניחזקכךכלנהייההשיעול



 :אנ~ I--ל tהש~ע---
 :יהמשך

• 

עוד,אותה

מתעוותיםפניהכיצדרואהרקאני

ואנאנהנעותושפתיהקצףבשצףעובדופיה

אומרת,היאמהמושג,ליאיןפשוטלי,ואין
אינילשמחתיאבלברור,מושגליישכלומר,
לביןביניהחוצץהשיעול,אילמלאכלום,שומע

הייתילאאםיודעמימפיה,היוצאיםהדברים
קשרייאתומנתקסבלנותיאתאחדיוםמאבד

השיעול,אתלוקחאניאזולתמיד!אחתאתה
במעיל,כמועטוףאותי,לוקחהואשמאאו

ולרטון,להמשיךאותהמשאיריםעוזבים,ואנו

כההולכיםשאנועלולהתלונןלהמשיך

עליוהאוכלעםלבדאותהמשאיריםמוקדם,

אפילויימה,למעננו,הרבה,כךכלוטרחהעמלה

אתך?"לנהלאפשראיכברשיחה

סוזאן,אתהכרתיאחדיוםואז

גוףמדהימה,שטנית,המעטה,לשוןזויפהפייה

פניםלהבות,יורקותירוקותעינייםחטוב,

בבתייחדלשבתנהגנו ,אישהשלקסםנהדרות,

ממנה,ומסונוורהמוםכשאניקפה,

שיחותלנוהיווחלקה,חדההייתהלשונה

הייתההיאומלואו,עולםעלפילוסופיות

שאבקש,כל ,פסלתציירת,פסנתרנית,רקדנית,

אמרתישניםהרבהכךכל ,שליגםהיאועכשיו

מוכשרלאאתהמספיק,טובלאייאתהלעצמי

תצאלאלעולםמשהושהיאאישהאףמספיק,

שלי!סוזאןולפתע,אתך"
זאת,לעכליכולתיולאהאמנתילאממש

הזה?הקסםהנס,קרהלפתעאיךאתי?היא

אחראדםאניאלאשהייתי,מיאינניאוליאו

הייתכן?עכשיו?

יום,יוםשבועיים-שלושה,כברביחדאנחנו
התלהבות,תשוקה,בוערת,אהבהשעה,שעה

אתםבמיטה!היאאיךלכםלספרצריךואיני

מגוריםעלמדבריםכברואנולדמיין!יכוליםכבר

משותפיםבנקחשבונותעלשלי,בדירהיחד

יודע?מיילד,עלאפילומשותפים,חייםועל

I הופיע,השיעולמקום-משוםבאכמואחד,יום

חזור.הואולפתעממונ,שכחת'בכלל;ן

מדוע?

לקנא",ייתפסיקמה?לשם
של,ךהואששלימהייוהרילו,אומראני

בשלו,הואאךותשתוק,"בשקטתשבאז
והולךמתגברכךואחרטיפין,טיפין ,בתחילה

מפריערם,נעשההואאתהכשאני ,ומתגבר

סוזאןלפעם,מפעםויותריותרוטורדני

לה,שאמותחוששתבוודאיבדאגה,בימתבוננת
ושהכלחולהשאינילשכנעהמנסהשאניוכמה
והשיעולודואגת,לימאמינהאינההיאבסדר,

לי,אומרתהיא ," HONEY "עוזר,אינוהואאף

" HONEY ", ,עםמשהותעשהאולימותק
אומרת,היאלרופא?"תלךאוליהזה?השיעול
ללכתרוצהאיניאבלבדבר,חושדתאינה

לעשותמהלרופאשישסבוראינילרופא,
בשקט, ,השיעולאלמדבררקאניבנושא,
כבר,תפסיקייתפסיק,תשמע:לאשסוזאן
שטוברואהאינךהאםרוצה?אתהמהבחיי,ך

אךממך",בבקשהבשקט,שבבחיי,ךאזלי?

המשךעלומאייםומפריע,טורדניבשלוהוא
אותי,שמעלאכאילולביני,סוזאןביןהיחסים
שכעבורקיוויתיקנאי!,כזהמביןאינוכאילו

הואאולילו,שיימאסייכנע,יומייםאויום
לושמשעמםכיווןעצמו,אתמתרגלפשוט
כההולכיםוהדבריםביחדטובולסוזאןכשלי
סתםהואואוליצורך,עודבושאיןעדחלק

אומראניייטוב",יישכח,שלאתרגיליםעושה

כלעצמךאתלתרגליכולייאתהמתפשר,לו,
אנא!",סוזאן,בנוכחותלאבבקשהאבלהיום,

שסתםאומגיב,לאשומע,לאכמוהואאבל
עושהואוליאגואיסט,נעשהאולי ,לואיכפתלא
להתפרץ,בוחרסוזאן,עםכשאנידווקא,לי

לואי!קול!איזהועודקול,ולהשמיעלקצוף
אותו!לחנוקיכולתי

יחדללאשאםלווהודעתיעליינמאסאחדיום
איום-בשלוהואאךלרופא,אותואקחמייד



שפחדתיהיאהאמת

בשר ,הואימעצמעצםןה .לרופאאתוללכת
ממצביםהצילניפעמיםהרבהכךכל .מבשרי
נעורים?חסדלואשמורלאאיךאז ,קשים
חייםמנהלהואש,דבונכנסכמולפתעאולם
עםשליהיחסיםאתלהרוסעלולועוד ,משלו

שלי!סוזאןסוזאן.
נשמעלאוהואאחרוןאולטימטוםלוכשנתתי

שיעשו .פקעהסבלנותי .לרופאתורקבעתילי,
ניתוח.אפילו ,סירופים ,תרופות :שיעשומהבו

אחתממנושאפטרהעיקר ,יודעלאאני
 .מדבשוולאמעוקצולארןצהאיני .ולתמיד

יכולהכושישלו,אתעשההכושיצריך!איני
מעשהבילעשןתרוצההריהןאכי .ללכת

נסעהסוזאןקנאי!סתם .בפלשתיםשמשון
בשלכשתשןבינינווסיכמנןליומייםלצרפת

אתניצלתיכשנסעהאצלי.להתגוררתעבור
זאתעשיתילא .לרופאןהלכתיההזדמנות

עםשליהזמןעללוותררציתילאכילכןקודם
ציפןריםשתילצודחשבתיועכשיו ,סוזאן
וגם ,לרופאהשיעולאתאקחגם :אחתבמכה
 .מהריחלוףסןזאןבלישהזמןכך ,עסוקאהיה

קדןרניקמוטים,פניםבעל ,זקןאדםהרופא,
עללויסיפרת .אליוהביאנימהשאלבמקצת,
לפעם.מפעםאותיהפןקדטןרדנישיעול
ככלאך ,בנוכחותןלהשתעלשאנסהביקש

 .פעולהיאיתשיתףלאהשיעול ,שניסיתי
-בשניתלנסותפיאתיפתחת .היהכלאהיה
אומראני ,"עכשיוליבאלאייזה .דברשום
 ,הסטטוסקופעםלנשימתימקשיבהוא .לזקן
שןםמןצאלא" .החזהועלהגבעלליטופח
מוצאלא"ןשוב ,שובוטןפח ,אומרהוא ,"דבר

 :ארוךרגעבימתבונןהןאואז ."דברשום

 .לבסןףמצווההוא ,"ריאותיישיקוף
אניכשלפתע ,מהחדריוצאאניסבלנותבחןסר

 ,"אחדרגעיי .לשןבליקוראהרןפאאתשומע
פוקדעןלישהשאמרתמתייי ,ליאןמרהוא

אןתך?"

אםיודעאיני

 ,שמיעהכבדהוא

הגרסהאתלשנותמחליטאניאך
 ,האמתאתלוולספרלושסיפרתיהקודמת

ליישכברמההאמת.אתורקהאמתכלאת

הכול.לספרההזדמנותזןהרילהפסיד?

ההרצאותעל ,שליאמאעללןמספרואני
אניןלבסוף ,שפגשתינשיםעל ,בהןשישבתי

מאוהבאניכמהעדלו,ומספרלסוזאןמגיע
כמוהשאישההאמנתילאמעולםכמהןעדבה,

 .הכןל ,הכןללוסיפרתילעברי.תביטבכלל

שכן ,שלוהאחרוןהפציינטשהייתיכנראה
 ,ארוכהשעהבמשךוסיפרתישםישבתי

כךכללחיותהספקתימתיעצמיעלמתפלא
הקשבהאחריליאומרואה ,"ייטוב .הרבה

אמרכברזהאתוהרי ."ריאותשיקוףיי ,מאומצת

 ,לעשןרציתיהריאותשיקוףלפניקודם?
שמשהו ,מאבקהביתכלאתלנקות ,בןץלנשןם

ובלבדדבר-מה,שםוימצאןלריאותייייכנס

שיקוףעשיתיהזה.הקנאימהשיעןלשאפטר
התעופה.לשדהישרמשםורצתיריאות

פועלהכול .כמתוכנןהגיעסוזאןשלמטןסה
הביתהאלייאותהאקחכעת .התוכניתלפי

אניואישה.איש .משותפיםחייםונתחיל
היפהפייהסוזאןעםביחדהמושבע,הרווק

אךשכן ,השיעןלואתנו ! WOW .הנהדרת

התחיל ,אלינומתקרבתסוזאןאתתיירא

נאלם,יומיים .קולואתשןבלהשמיעהשיעןל
רק-והופ!הגה,הןציאלאהרןפאאצלאפילו

כלעםמוזר,מה .לסורווחזרסוזאןאתראה

הולךאליי,מתקרבתשסוזאןוצעדצעד
הואגםכאילן ,ומתעצםהולך,וגןברהשיעול

ואינוסוזאןשללמראיהמתרגש-השיעול-
הקטןהממזרבה,התאהבהוא .לעצוריכול
האחרוניםהצעדיםאתהתאהב!ממש ,שלי

 ,באןוירעפההיאכברבדילוגים,סוזאןעושה
ומתנשקיםמתחבקיםאנו ,בזרועותייהיאהנה

ןמחיבוקיםמהתרגשותנשימהמחןסרואני

ןלמרותכורחיבעלממניהיוצאומהשיעול
ישיימהשמירה.ככלבורותחנןבחואנירצוני

חסרת-סוזאן,פולטת "הזה?השיעולעםלך
תטפלכברמתייי ,חסרת-מנוחה ,סבלנות
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בשיעול

הזה?"הארור

הכולתופס.אניואז

נביחתההערה.תמורתהארהבאחת.מתברר

עםעצמיזעם-נבוךואניהשיעול.נביחתמול

שומררקהואקודם:הבנתישלאעל-שיעולי

שלאלצרותזאקלעשלאראדארזכמועליי,

שלי,ההזיותוכלחולה.למיטהעצמיאכניס

והתאהבביומתחרהבימקנאשהשיעול

רצוןלשיעולישממתיהבלים!הבלהםבסןזאן

לאותן-לעצמי-לוהקשבתילאפשוטמשלו?

ולאעצמיעללשמורליהמאותתבי,רגישחלק

הרופאלי.טוביםאינםשלמצביםלהיכנס

סיפוראתלוולספרלחזורשביקשניהזקן,

אלאשמיעה.כבדהיהלאנוספת,פעםשיעולי

זאת,ביקשלעצמולאהשמיעה.כבדהואאני

בשניתשכשאספרקיווהשכןלמעני,אלא

דקיםרמזיםאותםאתואביןלעצמי,אקשיב

הזקן,הרופאהבין,הואהרימהם.שהתעלמתי

אורגל,אוראשכאביגבזכאביכמוששיעול,

אלינו,לדברמשהו,לנולומרמנסיםבטן,

לגיללהגיעצריךהאםעצמנו!עםאותנולקשר

להביןמנתעלהזקןהרופאשלזהכמומופלג

ולפתעבסוזאן,והתבוננתינפניתיזאת?כל

בוערמה .טורףכפנינפוחותפניהאתראיתי

לצרפתלנסועמיהרהמדועאתי?לגורלעבורלה

חשבתילאואיךאותי?אוהבתכךכלהיאאם

הרבובצורךאהבתי,בלהטקודם?יוםזהעל

שטמנתיברשתשדודנפלתיהאםבאהבה,שלי

מהסרטיםשיפהפייהמהעובדהמוקסםלעצמי,

דעתינתתישלאעדאיתי,לצאתמוכנה

כברבה,כשהתבוננתיעכשין,

לא

יפהפייהנראתה

תובענית,אלאכמקודם,

נכוחה.רןאהשאנילוןדאאותן,ןפקחתי

כאן?הייתהכשלאהאחרוניםביומייםקרהמה

כהעדראיתילאמהאני?אוהיאהשתנה,מי

ליסיפרהולאכמעטמדןעעכשיו?רואהשאני

גבריםכמההיא?ומההיאמיעברה?עלכלום

משוועתכההיאומדועבפח?כךהפילהכבר

בדירהשכזו,בדחיפותאיתילגורלהיכנס

ולאלפסנתרולאלריקודלאמקוםבהשאין

מחשבהביעלתה-ומדועלפיסול?ולאלציור

מדוע-זוויתלקרןלדחקהשרציתינעימהלא

הכולזאת,בכלואולי,כך?כלאנימיהרתי

כפיביהתאהבהפשוטוהיאלמהדריןכשר

בכלןנפשה,ליבהבכלבה,התאהבתישאני

רחמייכיצדחשזאתזחושבובעודימאודה?

עולהשובהשיעולעליה,ונכמריםהולכים

וממושכת.ארוכהביבבהמתוכיופורץ

לשלום.ממנהונפרדתילחייהעללהנשקתי

ודאישחייךשלי,לשיעולאמרתיייבוא"ז

אתלחגןגנלך,זבואמטוב-לב,מרובה,בהנאה

 ~שלנו.'זהזוגיות

 ,גילרוןןרד,זדלשםוריסיפספר

שעברהבשנהלאוריצא ,בוקרלפנותארבע

 .חלונותבהוצאת

פסיכןלןגייםמוטיביםעלמבוססיםהסיפורים

גילרזזשדובסמינריםבקורסיםהנלמדים

 :האדםשלהקיומיבמצבוודניםזבחוגמלמד

פנטזיה ,זוגיות ,געגועיםזבגידןת ,אהבות

בחייםהחמצהתחושתזומציאןת

 .עצמיומימוש


