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זו מישהי עם כנפיים, הוא  עצב היה בגילי כשליבו נשבר בפעם המאה. הפעם היתה

טען, מישהי שיכלה לעוף. הוא היה מאוהב בה בכל כולו, חשב עליה יומם וליל ללא 

פסק זמן. המשקפיים הורודות שהרכיב שיטו בראייתו עד כדי עיוורון חושים מוחלט, 

ובזמן שהכל סביבו נבל מעניו ראה רק לבלוב. הוא דיבר בכוונה אמיתית, השתכנע 

כאילו הוא לא ידע איך זה הולך להסתיים, כשהוא סיפר על הארבע  לתחושות שלו 

ורבע פגישות שלהם, על המסעדה שאליה היא לקחה אותו בערב, הוא לא העלים אף  

פרט ונשאר דבק בכך. מאסתי מלשמוע את הסיפורים הללו, כל פעם אותו הדבר,  

י אותה  מרוב בפרטים הרגשתי שאני מכיר אותה כמוהו למרות שמעולם לא ראית

במציאות, רק בזו של עצב. פיתחתי עם הזמן סוג של שיטת מיומנות שעוזרת לי 

להתעלם מעלילותיו החד צדדיים, כזאת שעוזרת לי לעשות גם את הדברים שלי 

במקביל בלי להתעמק בחפירות ומבלי לפגוע בו. זה קשה כל פעם לשמוע את אותו 

וט מתאהב בידידה שלו, נכנע לליבו האידי –הסיפור מחדש, באותן מילים, באותו רצף 

הרגיש, אומר מה שמוטב היה שישאר בתוכו, בכך הוא פוגע בה ובעיקר בעצמו.  

הטיפש, הוא לעולם לא ילמד. עף גבוה מדי ומתרסק על הפרצוף, ככל שהתעופה 

 תהייה גבוה יותר כך ההתרסקות צפויה להכאיב. 

תחו, תחילה כטפטוף עדין באותו הערב עצב שב הביתה בזחילה. ברזי עיניו נפ

שהשקה את האבק שנח על רצפות הדירה. זה לפחות פתר אותי מהניקיון היומי.  

הברזים נפתחו עוד ונהפכו למזרקות שהשפריצו לכל כיוון, על הקירות, על התיקרה,  

הספה והטלוויזיה, על מתג החשמל שיצר קצר בכל העיר וכיבה את מלאי האורות עד  

י מלבד אור ירח עירום שנותר לבדו בשמיכת כוכבים. שהיה חשוך כמעט לגמר 

הדמעות התנקזו בין חומות החדר ויצרו הצפה שהטביעה את כל רהיטי החדר  

תחתיה. התקרבתי לעצב בשחייה איטית נאבק בהדף הגלים הגבוהים בעודי משליך 

לעברו מילות הרגעה. ניסיתי להראות לו שאני לא מתרגש מאיך שהוא הגיב. 'די עצב,  

אתה מוכרח להפסיק' מלמלתי לו שלא ידאג, כי יש עוד דגים בים הדמעות ואם הוא 

יבכה עד שהים יעלה על גדותיו הדגים יטבעו גם הם. אמרתי לו שהרב בסדר, ואפילו 

שרתי לו ציטוט מהשיר הזה של "מונטי פייטון" אך הוא היה עסוק בשלו ולא הקשיב  

הדירה החוצה והציף את כל רחובות העיר לי בכלל. השיטפון האדיר ברח מבעד לדלת 

תוך הסמטאות, פעפע לפתחי הביוב   -עם דמעותיו. הוא הגיע לכל מקום, השתחל אל

ולסבוואי, משם פרץ אל תחתיות הבתים ועלה עד הגגות, הגיע למקומות רחוקים  

בעזרת תחבורה ציבורית עד שהכל היה מכוסה. כלי הרכב אשר חנו או נעו בצידי 



מדרכות הפכו לסירות דיג ותושבי העיר הצמיחו זימים וסנפירים כדי הכבישים וה

להתאקלם לשגרת החיים החדשה. 'בדיוק כך התחילה ונציה' חשבתי לעצמי 

כשהבטתי אל מחוץ לחלון, לאחר כמה דקות של שקט כשהבכי פסק צללתי לישון בין 

 דמעות של עצב. 

תי לי מה הייתה השעה ועוד כשפקחתי את עיני בבוקר למחרת, הבית היה יבש. תהי 

לפני שהספקתי להתרומם הבחנתי בעצב רוכן מעל המיטה ואורז את דבריו במזוודה  

חומה. הוא דחס לתוכה את מרבית הדמעות שנותרו עדין על הרצפה ואת שברוני ליבו  

עטופים בנייר כסף. הניח אותם בעדינות כדי שלא יסדקו יותר ונשק בהם לפני 

'לאן אתה הולך?' שאלתי אותו בעודי צומח משורשי המזרון  שכיסא את המזוודה. 

ומשפשף את עיניי המיובשות בידי השמאלית. עצב הביט בי באדישות והגיש לי פיסת  

"בואו לקחת חלק בניסוי  –אדום על גביה -נייר קמוטה ששלף מכיסו עם כיתוב שחור

מצבו הקודר של   . מהכיתוב מושך העין ומתוך- רפואי חדשני והעצב יתפוגג לתמיד!"

חברי חיברתי יחד את שני חלקי הפאזל והבנתי בדיוק למה הוא מתכוון. שוב הוא  

'ליבי נשבר יותר מידי פעמים, אך הפעם הוא ממש התנפץ' הוא מרר  –התחיל לבכות 

לי 'אני צריך שידביקו לי את השברים, שיבנו לי אותו מחדש, והפעם שיוציאו ממנו את  

קתי לאחל לו הצלחה בהליך הרפואי או למנוע ממנו לעשות הרגש'. עוד לפני שהספ

זאת, האומלל נזל מפתח הדלת אל הים שבחוץ ועלה על סירת מונית צהובה 

 שהשיטה אותו לרכבת אשר הסיעהו לבית החולים לחולי לב.  

לא ראיתי את עצב שנתיים, עד אותו הבוקר הקיצי בחודש יוני. שלוש דפיקות נורו 

הכניסה, אותה הדלת ממנה עזב ביום ההשתלה. הוא עמד בכניסה  לעברי מכיוון דלת

לב  –צנום וקר, בידו אותה מזוודה חומה אשר נושאת את חפציו ומאחורי חומת ליבו 

חדש, תותב ומושתל בגופו. הוא נכנס פנימה והביט סביב כאילו מעולם לא היה בביתו  

לי את ליבו הסינטטי. לא  לפני. תחילה הוא הפנה אלי את גבו, ואז הסתובב והפנה א

- יכולתי להוריד את עיניי לרגע מהצלקת המפוארת שהשתרכה על חזהו החשוף בן ה

שאלתי אותו בזמן שהלכתי לקראת ארון המזווה במטרה  . 'אז איך בעצם זה עובד?' 20

למצוא שם את מה שאני יודע שאין וכשפתחתי את דלת הארון, למזלי הרב שלוש 

נו שם לרווחה מכוסות שמיכת כורים דחוסה. תלשתי אחת עוגיות מתקופת האבן יש 

מן השלוש והנחתי על צלוחית לבנה בעלת פינה שבורה כדי להגיש לעצב לכבוד  

התיישבתי מולו על ספת הקורדרוי החומה בזמן שלעס את העוגיה המאובנת   שובו.

בטוח במרץ. 'זה בעצם כמו סירוס' הוא הסביר בפיו המלא, 'רק של הלב'. לא הייתי 

שהצלחתי להבין לגמרי, מצד שני לא רציתי להרוס לו את חוויית הלעיסה אז המשכתי  

 לשבת ולצפות בו לועס. להעמיד פנים שהבנתי. 

מאותו היום של הסירוס עצב לא התאהב שוב אף פעם. הוא התהלך על פני האדמה 

ואי ושבר לבבות רבים לא בכוונתו. עם חסינותו הרגשית הוא הפיץ את ההליך הרפ

שבורות ושבורי לב   –החדשני, ושימש לו כדוגמת מופת. עד מהרה הדבר הפך לטרנד 

  מכל רחבי היקום נכנסו לבית החולים שבורים ויצאו שלמים, כמעט.


