
 שעון חול   

היא שלחה יד ארוכה אל שמאל המיטה. אצבעותיה טיילו הלוך ושוב בחיפוש אחר גופו החם.  

משהבינה כי נותרה לבדה, עצמה שוב עיניים וניסתה לסדר מחשבות. כשהכירו היו ילדים,  

עם עיניים נקיות מכאב ולב פתוח. הם גדלו באותו המקום, הכירו את אותם השבילים, אותן  

הם יפים ביחד. היו גם כאלו שכמה  אמרו לה,תוך אהבתם. תמיד השקיעות. גדלו עם ומ

שניסו להיכנס בחריצים העדינים שבין ידיהם השלובות. כמו טיפות מים עיקשות, כמו רוח,  

 שקשה לאטום ולהיאטם מפניהם, והם מכים, שורטים, מעמיקים את המרווחים...  

ור שהתעוררה. כבר הבינה הטלפון הטריד אותה. "הי, התעוררת?" היא שתקה. הרי בר

שפתיחה כזאת לא מבשרת טוב. "שומעת?" עוד רגע התפוצצה. כן, התעוררה והיא שומעת 

ויאללה, שיגיד כבר מה שרוצה. שנים ביניהם ועדיין הגמגום הזה לפני כל שיחה כזאת, שבה  

שלא יכול בלעדיה והיא תשמע אותו לוקח אוויר. ישאיר אותה כבדה  שוב יאמר לה שהוא

מותשת. היא הרגישה שתיכף יוצא לה הר הגעש מתוך הבטן ישר לתוך האוזן שלו, ו

שנראתה כעת רחוקה מידי ולא נגישה למילים מתוקות של פיוס וקירבה. זה מה שיש לי 

לתת, רצתה לומר לו ושתקה. "זה יום לא טוב היום..." שמעה את עצמה אומרת בתקיפות,  

ם. גם במחיר שייפגע, שייעלב, שייעלם. אם נזהרת שלא לתת פתח לרגשותיה. לא היו

 שקערורית עמוקה של גופה.  הייעלם... היא התרוממה מהמזרן, מותירה אחרי

לא הצליחה שלא למצוא אותו בין המון פרצופים   ,הוא תמיד היה שם. מרגע שעיניה נחו עליו

יון אחר,  ומאז תמיד היה שם. דמותו נחרטה בה ברורה וצלולה, מסלקת כל ניס ,בכל  מקום

מפתה ככל שיהיה, לתפוס את הפריים שהיה שייך לו. לפעמים תהתה איך בקלות כזאת 

ורק אחר כך אפשר  ,התמסרה. או אולי לא בקלות? אולי בהחלטה שמתרחשת בשבריר רגע

להכניס בה תובנות של בדיעבד? אולי היו אלו ניצני החיבור שלה למה שתמיד הפעיל אותה,  

אותה ממקום למקום, מאדם לאדם. או יצר הישרדות פשוט, של מי תחושת בטן,  שמוליכה 

הם נפגשו בזמן קריטי של שביקשה לעצמה משהו מבלי לדעת מהו עד שמצאה אותו? 

שרק עם עקירתם ניתן לראות  ,התבגרות, גדלו והתעצבו כמו זוג תפוחי אדמה צמודים 

. כך זה הרגיש לה מתחילשהתגבשו לאחד ולא ניתן עוד להבחין היכן מסתיים האחד והשני 

 בכל אופן, פעם, ממש מזמן. ועכשיו?  

הגניבה   לפעמים  וחזק.  מר  קפה.  לשתות  אותה  הוא שלימד  זה  קפה.  כוס  להכין  קמה  היא 

קוביית שוקולד לפיה אבל הבוקר הזה, מר וחזק זה מה שנכון לו. היא אספה את הכוס, את 

אותה וצימרר את כתפיה. מרחוק ראתה הנייד ואת הכלבה שלה ויצאה החוצה. אוויר קר שטף  

רוח מרימה חול ומעבירה אותו, בלי לבקש רשותו, ממקום למקום. חלק ממנו ינחת אצלה בסלון,  

היא ידעה, אבל לא היה לה איכפת. היא סגרה את הרשת, כי יתושים בהחלט איכפת לה שלא 

ת את המקום שפעם  ייכנסו והרחיקה מבטה אל הדיונות. היא חיפשה את הדיונה שלהם. לפחו



רכות גבעות  בין  החבויה  החול  פינת  שלהם.  הדיונה  תפאורה   ,הייתה  להם  שימשה  שפעם 

כבר מזמן שינתה צורה. גם האהבה. בזיכרונה, היא נותרה שקטה ובלעדית גם לאחר   ,לאהבה

וקצת, בלילה קייצי, היא    15לפיסת נדל"ן נוספת בישוב ששינה פניו. אבל אז, בגיל  שהפכה  

ראש    םורק אם רצו יכלו להרי  ,מה שנזקקו לו. הם שקעו בה, מוגנים מעיני העולםכל  הייתה  

ולהסתנוור מפנסי מכונית חולפת בכביש הקטן.  אבל הם לא רצו להרים ראש, רק להישאר 

מלופפים ואוהבים. "כשכל זה ייגמר, אני רוצה לזכור" לחשה לו והוא הטמין את פיו בצווארה 

ה. היא זוכרת הפתעה ממגע שפתיו המוכרות שהפך מהוסס לרגע.  והיא לא שמעה מה ענה ל 

היא זוכרת את ידיה סוגרות על עורפו ועיניהם ננעצות זה בזו בתחושת הסכמה ובעלות. רק  

שניהם והירח, גדול מעליהם, כמו תאורת לילה עמומה, כזו שמשאירים לילד שלא יפחד בחושך.  

רי החול. הם עירסלו אותה ופינו לה מקום  מתחתם, הרגישה את עצמה שוקעת אל תוך גרגי

יחפה, רודפת אחרי סימני כפות רגליה.    ,תה ילדה קטנה והלכה בדיונותיבתוכם. ממש כמו כשהי

לפנות בוקר, כשריחות הלילה עוד באוויר, התנערו מעט ועשו את דרכם חבוקים לכיוון פנסי  

הריח הזה, שאת מקורו   שוב  הרחוב שהאירו בשעתם האחרונה. בשנים שיבואו, יבוא באפה

לא זיהתה. הוא היה זר למקומות אחרים שבהם ביקרה. הוא שכן רק כאן, ותמיד הביא עמו  

התרגשות וצורך להתרפק. הריח הזה ילווה אותה עד שיעלם, כמו שקערוריות גופם שהותירו  

אבק,  בחול, שהתמלאו אט אט ונותר רק זכרון ברוח. אחד מני רבים שיצטברו, חלקם יצברו  

 ממתינים ליד מתגעגעת שתבקש אותם, אחרים יימוגו ויישכח כוחם. 

היא לגמה מהקפה והוא מילא את פיה, בין חריצי שיניה והתגלגל על הלשון לפני ששקע. 

הכלבה נבחה על עורב חוצפן שהעז להתקרב יותר מידי. הנייד צלצל, מישהו הפעיל מכסחת 

רח על הכלבה, הנייד צלצל שוב.  היא התנערה  דשא, מיינות צייצו על הברוש, העורב צעל 

 ממחשבותיה ונכנסה  להתארגן לפגישה שנקבעה לה במושב הסמוך. 

כשהגיעה למקום, מצאה גברת מבוגרת ובתה. הן עמדו ליד בית של פעם, מוקף ברושים מכל 

איבריו ובחזיתו עצי פרי.  הבית, בפאתי הישוב, נהנה מאוויר טוב ומרחבים שאהבה והיום  

קשה כבר להשיג. שלא כמו בתים אחרים מסביבו, הוא נותר חף משבילים מעוצבים, מגדרות  

בטון ושערי ברזל. הדרך מהחניה אליו איתגרה את עקביה הגבוהים, וכשעשתה דרכה אל 

שתי הנשים העומדות, הרגישה את גרגירי החול ננעצים בבשרה החשוף, בין אצבעות רגליה.   

המכונית של הקונה שאיתו קבעה. איש משפחה שהגיע לאחר   מאחוריה, הגיח קול גלגלי

חיפוש ממושך אחר שטח לבנות בו את בית החלומות של אשתו שגדלה בעיר לא רחוק  

מכאן. הוא ניסה להדביק את צעדיה, היא שמעה אותו ממלמל "לעזאזל עם החול הזה...." 

צו על בשרה ונותרת יחפה.  וחייכה לעצמה. אילו הייתה יכולה, הייתה חולצת את סנדליה שלח

מחשבה הסתננה בה, שאם לא יהיה לה העוגן הזה, לא יהיו לה גם הזיכרונות הקשורים  

אליו. השבילים שהוליכו ממנו ואליו, הנשיקות בפתח דלת העץ העקומה, הנוף מהחלונות. 



היא התבוננה בו. מנסה להריץ את חייה שנים קדימה, בשבריר שנייה, טרם תגיע אל חזית 

 מבנה. כמו אדם שחייו עוברים לנגד עיניו רגע לפני שמגיע מותו.  ה

הבית הקטן, שפעם התגאה בגינתו הצבעונית והריחנית, נראה עתה מרופט. אבל לה לא היה  

איכפת. גינתו המוקפת עצי ברוש עצומים, עדיין הדיפה ריח משכר בבקרים ולפנות ערב,  

יה את ריח הלילה, בשעה שהאוויר מתחיל  והציפורים מילאו את השיחים בקולות שמחה. וה

העובדה, שמסביבו כאן, להתקרר. ריח שהריחה רק כאן, שתמיד העלה בה חיוך והתרגשות. 

צמחו עשבים שוטים, גדולים מידיי להכיל את האנשים בתוכם, ריבועיים וחסרי גוון לא 

אהבה הפריעה לה. היא הרגישה כמו פרח בר מוגן, בחלקת האלוהים שלה. בילדותה 

להתבונן בדיונות החול שהקיפו את הבתים הבודדים שהגיחו מתוכן,  ודמיינה, שבזקנתה,  

תשב במרפסת מקומרת התקרה בחזית ותיזכר. אמא שלה נהגה לומר לה: " זכרון הוא כמו  

חול, הוא לא נעלם, רק עובר ממקום למקום". אבל בלבה קינן תמיד החשש, שזיכרון הוא  

 ורחוק.  דבר הרבה יותר חמקמק 

שנים אחר כך, כשתנסה לחזור אל תחנות חייה, תימצא שם רק את זיכרונות ילדותה. גבעות  

הפרחים  חי השעווה שנשתלו שם יום אחד. נושפות גרגירים אל חלון חדרה ואת פררכות ה

ניסו להיאחז בחול אך הוא דחה אותם, הרימם ושילח לרוח, מבקש שהקטנים, גסי הגבעולים, 

דיונה.  מערכה אחר מערכה עד שהצליח להסיר מעליו את הצמחים להישאר עדיין 

חודשים ארוכים אחר כך עוד נותרו סימני החממה המטרידים ונותר ערום מול השמיים. 

כל השנים מחלון חדרה היא התבוננה המאולתרת עד שלבסוף פורקו והוסעו  משם הלאה. 

לעתים אחריהם בעניין.  בשינויים שהתרחשו מבעד למסגרת הברושים של חצרה ועקבה

אסופת קרשים לקראת ל"ג   –מחפשת סימנים חדשים לניסיונות כיבוש נוספים בדאגה. 

בעומר ששינתה מקום וגודל וצורה, ערימת אבנים שנחפרו לצערן ממחבואן, פסולת בניין 

כל אלו כבשו לא יותר משקערוריות  אך  . , וציערו את עיניהמתכות ובטון –מחצר השכן 

הרכות ולא הצליחו להטיל מום בנוכחותן המרשימה, ועם זאת הטרידו את מנוחתה. בגבעות 

אחד, שמה שהיה לה מובן מאליו ונצחי יתפוגג,    היא חששה שכל זה ייגמר יום כבר אז, 

גרגר אחר גרגר. כמו גרגרי זכרונה, שעם השנים שיבואו ילכו ויצטברו   דיונה אחר דיונה.

כך לצבעים וריחות. ריח אדמה לפני הגשם, ריח הציפורנים  להרים של פנים ורגשות, ואחר 

וריח עצי ההדר, שנישא ברוח והטריף את חושיה תמיד.    קצוץדשא ריח לאורך השביל הקטן, 

גם הלבנדרים שלה, שחיכו לה בבגרותה, שתעבור עם סל הכביסה הכבד ורגליה יתחככו 

הפרחים שהכירה ואהבה, ילכו בהם והיא תשמח כשיעלה בה הריח פתאום, חזק וברור. כל 

ויקמלו בשמותיהם אך יותירו בה חותם בעורה, משהו להתנחם בו, אפילו לא להצליח 

אבל היא,  –להתגעגע. כדי להתגעגע צריך אדם שיידע לקרוא בשם לדבר, לנסחו ולזמנו 

 תוכל רק להריח משב מזדמן ממעמקי זכרון קדום וברגע אחד לשכוח.


