
 מדבר אנושי 

משהו כמו אוסף אקראי של חתיכות   הוא גר כבר שבועיים בצריף הנטוש הזה. בעצם זה לא צריף אלא

 לא יוכלו להיטיב עם הדבר הזה שקרא לו צריף.    ,אפילו תעתועי הראיה, תעתועי המצלמה  חומר כלשהו.

  . כך רצתה אותה-היא כלינית שלו. ירודה הזאת שקנה לאח והוא חושב שהכל התחיל עם המחברת הו 

כך, הכל  -בדף הראשון כתב ברכה יפה, תמיד אמרו לו שיש לו כתב יפה, אחררודה דמוית פרווה.  ו כריכה ו

ינית שלו את המתנה )טוב כבר לא  י לכתוב. במקום לתת לאח  ריק ואחרי מה שעשו לו פתאום היה לו מקום

מילים, עוד מחשבות תועות ואז פרסם את פוסט המוות  ל לתת לה אותה ממילא( הוסיף וכתב עוד ו יכהיה 

 שלו. 

כר  זזהרה האחרונה. הוא פתאום נאזהרה כמעט אחרונה ואז את האהם כמובן ראו את זה. הוא קיבל  

במה שאמרו לו "אנחנו לא דיקטטורים אז לא נגיד לך כמובן מה לחשוב ובגלל שאנחנו החלטנו להיות  

הוא  שבילנו אנחנו ניתן לך את הזמן להגיע לבד אל הדרך הנכונה". בגלל כל מה שעשית ב , נחמדים הפעם 

אף פעם לא שאל את עצמו למה זה  הוא יה. ימי החליט שזה לא קורה לו שוב. לא אחרי כל מה שעבר בפנ

 " ועכשיו הוא שואל. לא, זה לא קורה!  ומגיע ל 

א שוב מרגיש את הנימול  הוא ראה חברים אחרים נשבים אחר הקסם המתועב הזה. אומץ של פחדנים. הו 

זיון בית הדין. אין דין ואין צדק. הוא לא ייתן להם את נשמתו  ישל סכנה לב הזה באצבעות, אי שקט

 התועה, היא תמצא מקום ראוי יותר. 

הוא נמצא כאן יותר מדי זמן. חייב לזוז. אולי לפגוש עוד כמה ליצני חצר של מי שרוצה להיות מלך, מלך   

 אפילו ללכת עירום ולתת לילד הקטן לומר את דברו. אין לו אומץ, והוא? שאין לו אומץ  

 

יקחו את כל מה שיש לו ואחר כך  י מדבר. שממה. חול. הוא יודע שאין לו ברירה אלא ללכת כי אחרת הם 

 ין עושים כעת.  ייקחו אותו כמו שהם עשו ועד י

הזה לאורך זמן. התרמיל שלו כבד   הוא מתחיל ללכת, הקצב מהיר. הוא יודע שלא יוכל לשמור על הקצב 

והמחשבות רצות, גלגלי המוח עובדים כל הזמן. עד מתי?  הוא ילך עד נווה המדבר ושם יעצור, אבל האם  

פנס. הוא חייב להוציא את הפנס שלו מהתרמיל. איפה? הוא מוריד את התרמיל ומתחיל לחפש.  יש כזה? 

  התחיל כבר ללכת ועכשיו... איפה הוא עכשיו? רקהוא כבר שחך איך גיבב שם את הכל בלי סדר, רק ל

שלא יתפזר כאן הכל בחושך הזה הוא לא ימצא כלום. רק שלא יתפזר בבקשה! בסוף הוא מוצא את הפנס  

 ממשיך. ושבור. טוב גם הוא נשבר. הוא סוגר את המעיל, קם  –

ניסו להשתלט על  לו "תלת רגל" שם המכונות ש  וא רתוך כדי הליכה הוא נזכר בסרט, הוא חושב שק

העולם התקינו על ראשם של כל האנשים מעין מכשיר שבאמצעותו יוכלו להשתלט על מחשבותיהם, היום  

,  פתאום משהו  .הוא מקווה לפגוש אנשים אחרים   הם כבר לא צריכים מכשיר, הם עושים זאת לבדם.

לוותר עליו מחשש    שלו אבל הוא נאלץ  משתנה, אולי זה בכל זאת לא מדבר, הוא צריך את הסלולרי

, ממצמץ בעיניו פשוט לא רוצה  האףיעקבו אחריו. היום אפשר לעקוב אחרי כל אחד. הוא מקנח שוב את ש

הוא הולך ופתאום שומע צרחות איומות, אנשים? בעלי חיים? הוא כבר לא יודע. מה ההבדל? הם   יותר.  

. שקט. הוא חייב לשרוד, כך  ממשיכים לקחת ולאף אחד לא אכפת. האמנם? הצרחות מתרחקות, יופי

 אמר כל הזמן, אמר וניסה לעשות.  

הוא ממשיך ללכת. הנוף משתנה מולו. רואה המוני פרחים נבולים, רמוסים, יבשים, רמוסים עד עפר,  

נבולים עד אימה, למה??? הוא חושב, האם הם פרחים מוגנים? מי יגן עליהם עכשיו כשהכל.... אסור לו  

תקווה כי אחרת הוא יאבד את החלום ואם יאבד את החלום אז יאבד גם את   לחשוב ככה, אסור לאבד 

 המשאלות, ואת האמונות שהוא מקווה שיהפכו למעשים. 

נגמר סופית   עשרה אבל יודע משהו על...-ארץ קטנה עם שפם אין לי ארץ אחרת גם עם אדמתי לא בן שש 

א סבתא מה? לרוץ. רק לרוץ לברוח  התישו. החיים. פעם הוא היה שייך למישהו, הוא בטוח. אבא אמ 



יקחו לו גם אבל את מה כבר יוכלו לקחת שלא לקחו? את  ימהם. מהמחשבות שלו. מהגורל. מהם שלא  

יקחו. את התקווה, החלומות המשאלות האמונות והמעשים את זה לא. הוא חייב  יהחיים. את זה הם לא  

להאט. כבר לא יכול. אבדה לו הדרך. הכיוון. איפה הוא? פתאום רואה קוצים. חלקם שרופים. איפה  

 הקשת בענן? איפה? איפה דרך המלך? את המלך רואים אבל איפה הדרך?  

אחת, עוד פעם, שוב, לא רואים אף אחד. הוא לא רואה אף   ל, עודגיש כאן הרבה אבנים. צריך להזהר. ר 

אחד. למה? למה לא רואים אף אחד? היה לו פעם הכל. את כל מה שהוא היה צריך. לכאורה לא נלקח  

ממנו דבר אבל יש מצבים שבהם כשנלקח למישהו אחר משהו, אז האיום ברור, אז גם לו נלקח דבר מה.   

אים. של מי? של מי זה? אולי שלו? רגע, הוא מנסה להקשיב. הרוח  פתאום מתחילה לנשב רוח. רוח רפ 

מדברת אליו. מה היא אומרת? בליל של מילים. בליל של הבטחה. בליל של צעקות. בליל של הברקות.  

 הרבה. הרבה. כמו ארבה ההרבה הזה.  

רוצה שוב  נר. הוא צריך נר שיאיר לו את הדרך. סבתא, הפמוטים של סבתא. האלה מהכסף. כמה היה 

לחזות בהם. נצנוץ בוהק, לא עוד הברקה של מילים. לא כזה, בוהק, ממש. אמיתי, לא בוהק מילולי  

 שנשכח מיד אחרי שנאמר. די! 

ח, מה זה? ריח של מוות. הוא בטוח, הרוח רפאים הזאת. חול,  ייש כאן ריח מוזר. לא רואים כלום אבל הר

ר עומד. רקב, מקולקל. מדממ, נועץ שיני רוח רפאים, מדממ  פרחים, קוצים, רוח, ריח. ריח של רקוב. אווי 

 ריח נורא!  

זה. חייב לעצור את זה. הוא חושב שהם השיגו אותו. הוא חושב שהם רודפים אחריו. הנה הוא   לעצור את

 שומע אותם. והוא מבין,  שזה נגמר. גם הוא נלכד ברשת.  

קטנה,  די  של כסף. אבן. הוא נתקל באבן. אבן  יתן להם את עצמו על מגש יהוא ממשיך לרוץ, לפחות לא  

 אפילו לא סלע, אפילו לא צוק איתן.  

   נפל.  הוא 

 

 


