
 צירים וקווים בזמן 

מהדהדת את טפטוף כניסת הצופים ואת רחשי השיחות ההולכים  הגדול האקוסטיקה של האולם 
. המסך האדום סגור ובפינת הבמה ניצב פסנתר קיר  ההצגה  ומתגברים ככל שמתקרבת שעת התחלה

רמקולים  ישן. מכסה הקלידים פתוח, מואר ע"י זרקור בודד וברקע מתנגנת מוזיקה קברטית. 
מתכתיים במבואת הכניסה לאולם מודיעים שההצגה תתחיל בעוד חמש דקות והקהל מתבקש לתפוס  

 את מקומו. 

לבוש בחליפה אדומה וכובע לבן. בניסיון נואש להרגיע את ההתרגשות    , הוא עומד מאחורי הקוליסה
יל מה הוא צריך  מנסה לספור כסאות פנויים ושואל את עצמו בשב  , וותיקיםה השחקנים  וכנגד המלצת

  את כל המתח הזה. הוא חיכה לרגע הזה מאז שסיים את כיתה י"ב כשעמד בפעם האחרונה מול קהל 
בקושי הצליח לאכול ולישון אבל לא שוכח שמתחילת    ,מזכיר לעצמו שגם בימים שלפני ההצגה ההיא ו

נולוג הארוך  ההצגה ועד ההשתחוויה בסוף, הרגיש הכי טוב אי פעם. טוב עד כדי כך שבמהלך המו
  , הצליח להביט על עצמו מהצד ולאהוב מאוד את מה שהוא רואה.ו, רגע השיא של המחזהביותר של

 מאז, הוא לא הרגיש ככה יותר. 

הוא מסתובב וחוזר לחדר ההלבשה ותוך כדי ההליכה הקצרה שומע את הבמאית מודה לקהל הרב  
גיבורת על", כזאת   -ה "לפסיכולוגית  שטרח ובא ומספרת על חודשי העבודה הארוכים ועל איך שהפכ

שיודעת לבצע את עבודת הבימוי ותוך כדי גם להתמודד עם האופי "המיוחד" של שחקניה. הקיבה  
נכנס שוב  הוא  שלו מתכווצת כשהיא מציינת את שמו ומדגישה את חלקו הגדול בעריכת הטקסטים ו

להישאר באולם לאחר ההצגה למפגש פתוח   כולם מזמינה את ו הבמאית מודה שוב לקהל לשירותים. 
עם השחקנים. מחיאות הכפיים מלוות אותה כשהיא יורדת מהבמה ומתיישבת בשורה הראשונה  

 והאורות כבים. 

אורות נדלקים למערכה ראשונה, הבמה ריקה לגמרי, רחש הקהל נעלם והצליל היחיד שנשמע הוא  ה
והטלפון חוזר לצלצל. ואז    יםנדלק שוב ו  יםכב ות צלצול טלפון. זה נמשך שניות ארוכות ופוסק. האור

 שוב שקט והאורות כבים. 

בפעם השלישית הוא מתיישב במיטה ועוד לפני שמבין איפה הסתיים החלום ומתי  כשהטלפון מצלצל  
  הוא יודע שהשעה מאוחרת הרבה יותר מזאת שתכנן להתעורר בה.  , שעון המציאות חזר לתקתק

הוא היה אמור להיות בסנטר בשעה   .09:17רחני מספרות לו שהשעה ספרות דיגיטליות בצבע צהוב ז
, בהכנות האחרונות לקראת אירוע הפתיחה המחודשת לחנות הדגל של רשת האופנה  08:30

ת האופנה כל אנשי תעשייהבינלאומית. שלוש קומות, קינג ג'ורג' פינת דיזינגוף בהשתתפות 
 . ספרד מ גיע ממנהל אזור הים התיכון שו  הנחשבים ביותר

ותולש מחבל הכביסה את  שלבש אתמול הג'ינס  מרים מהרצפה את הבית ריק. הוא מזנק מהמיטה, 
  הוא  החולצה הלבנה עם לוגו ארבעת האותיות הרקומות בזהב על הכיס. תוך כדי הרתחת מים

  . ברור לו מי נמצאת בצד השני .מצחצח שיניים במטבח ומכין לעצמו קפה. הטלפון לא מפסיק לצלצל 
  מתחיל לחשוב הוא הוא לא עונה וגם לא מעז להקשיב להודעות המוקלטות במזכירה האלקטרונית. 

 איך יסביר את ההיעדרות שלו, מנהל מחלקת נשים, לאירוע שהתכוננו אליו במשך יותר מחודש. 

שאין מוניות  לו  עיר ובשתיהן אומרים  בהוא מחייג אל שתי תחנות המוניות והטלפון משתתק  צלצול 
 צלצל. מ הטלפון שוב  ,62מנסה להיזכר בלוח הזמנים של קו הוא בזמן שפנויות בחצי השעה הקרובה.  

הוא אוסף את ערמת הבגדים המפוזרת על הספה בסלון לשקית "איזבל" כתומה. דגמים ראשונים של  
פעם  קטלוג החורף הקרוב שהביא מהחנות אתמול. מאז שקודם לנהל את מחלקת הנשים ובכל 

שיוצא קטלוג חדש, דפי אשתו עורכת בפניו תצוגת אופנה פרטית וביחד הם מנחשים איזה בגד ישלוט  
חיוך גדול עולה   בביצה המקומית ובמה יהיה כדאי להלביש את בובות הפלסטיק הגדולות שבחנות.

ולחן  על פניו כשכמעט מוסיף לשקית גרב צבעונית ומלאה בחול של הבת שלו. הוא מניח אותה על הש
" של  Hounds of Loveליד בקבוק היין הריק שליווה אותם ואת תצוגת האופנה והשתלב מצוין עם "

קייט בוש שהתנגן מתחילתו ועד סופו. האלבום יצא לאור לקראת סוף השירות הצבאי שלהם והיה  
ס,  הפסקול שליווה את הרגע בו הפכו מחברים טובים שמקשיבים יחד למוזיקה בערבים הפנויים בבסי

 לזוג. הם הכירו בו כל רגע ונהנו לחזור אליו בכל פעם מחדש. 



את התאורה בסלון וביחד הם התמסרו   עמעמה לעשרים מעלות ו   המזגןכיוונה את טמפרטורת  דפי
לבשה ופשטה את הבגדים ובין כל בגד, הביטה בו מאושרת ובטוחה    היאלרגע הפשוט והנעים. 

בעצמה ובגופה. אחר כך החליפו תפקידים והוא מדד חלק מהבגדים והערב הפך לחוויה אינטימית  
ומצחיקה במיוחד ובתוך התקפי הצחוק הבלתי נשלטים ביקש שוב להודות לה שבחרה בו ועל הזוגיות  

*הם חתמו הסכם עם אלוהים ורצו במעלה הרחוב ורצו   נים.המפוארת שלהם שנמשכת כבר עשר ש
. הם גנבו את הרגע הזה לעצמם ומשכו  עד שהגיעו הביתהבמעלה הגבעה ורצו בחדר מדרגות הבניין 
 אותו עד שנרדמו נינוחים ומעורפלים מהיין. 

א  הוא מסיים לאסוף את הבגדים, מוציא את המפתח לדירה מתיק הגב ולאחר שמוודא שהארנק נמצ
מניח את התיק על כתפיו. מחוץ לדלת מגלה שמחכה לו שקית אשפה כתומה נוספת. הוא נועל   , שם

   ת ורץ במדרגות. והשקישתי את הדלת, לוקח את  

הוא לא יודע שבעוד רגע ייתקל באליהו הדוור שבדיוק יגיע לכניסה לבניין. אותו אליהו הדוור שהביא  
ואת מעטפות היום הראשון של השירות הבולאי. אותו אליהו  כשהיה ילד מדי שבוע  לו את עיתון הנוער 

שתמיד שואל לשלומו ולשלום אימו ומזכיר איך תמיד כיבדה אותו בשקית עם עוגיות החמאה שלה  
בהיר   םחובצבע הוא לא ידע שאליהו יחזיק בידו את המעטפה   .דואר רשום ביקש את חתימתה על כש
   .בתוך משולש שחור ויגיש לו אותה במבט רציני  " ד.צ"אותיות  ב חתומהה

מבחינתי, הייתי עושה מילואים עד יומי האחרון רק  אני שמח לדעת שאתה עדיין עושה מילואים. "
בטח שניסיתי להתנדב למשימות אחרות ושאלתי אם יש    שבעיות הגב שלי לא מאפשרות את זה.

מחייך  , ך זה. יושב לו סדירניק בקצין העיר תפקיד אחר, כל דבר שיתרום למערכת, אבל אתה יודע אי 
ומבטיח לי שיבדוק מה אפשר לעשות. פעם אחת לא    שליאלי בנימוס ורושם את מספר הטלפון 

 ". כבר הרבה שנים ואף אחד לא כתב את השם שלי על שום מעטפה חומה , התקשרו אלי אלה

על תיבות הדואר של הבניין    הוא זז באי נוחות ומנסה לרמוז שהוא ממהר אבל אליהו מתעלם ומסתכל
הירוקות של הדואר השגוי וזה מעציב  הברזל ומספר לו שהוא מוצא עשרות מעטפות חומות בתיבות 

אליהו    אותו שרוח ההתנדבות והרצון של הצעירים לשמור על המדינה היחידה שיש לנו, הולך ופוחת.
מענים שהוא מכיר, הוא  שאת המעטפות עם הנ  אומר בקול שקטעם חיוך של מנצח ו אליו מתקרב 

איפה כל  אני זוכר  אל תראה אותי ככה, אני לא מוותר להם בקלות.  מחזיר שוב אל תיבות הדואר. "
חוץ מהדירות המושכרות איפה שהשמות מתחלפים הרבה. ככה זה  שלי  באזור החלוקה   אחד גר 

 שנה במקצוע".  יותר מעשרים אחרי 

את המעטפה, מושיט את ידו אחורה ודוחף אותה לתיק הגב תוך כדי הליכה מהירה  מאליהו  הוא לוקח 
עוד לפני היציאה לרחוב והוא בקושי מצליח לפתוח את  החום הכבד נוחת עליו שביל הגישה לבניין. ב

תערבב עם האוויר הרטוב של הקיץ  מחצר הבניין המוזנחת  מהעיניים. ריח חריף של שתן חתולים 
ם. כמעט שאין הבדל ברמת הלחות בין היום והלילה. השמיים שקופים והעלים של  הלוהט של גבעתיי

למרות השעה המאוחרת. אוטובוס כחול  מהלחות של הבוקר  עצי הפיקוס העצומים עדיין רטובים 
ונוסע לכיוון מערב אבל הוא לא מספיק קרוב כדי לזהות את מספר הקו. הוא גם    ק"לחוצה את רחוב ק 

השכנה החדשה מהקומה הראשונה מנופפת לשלום מהמדרכה בצד השני   לא מצליח לזהות את
 ומתעלם ממנה. הוא לא נמצא שם וגם לא איפה שהיה אמור להיות. הוא לא נמצא כרגע בשום מקום. 

"שישים ושתיים עבר לפני שתי דקות" עונה לו החייל עם הנעליים המצוחצחות והכומתה הסגולה  
. הוא מבין שיאחר  ת האוטובוס בתחנכרגע שניהם נמצאים רק  וממשיך לקרוא בעיתון הספורט. 

בעשרים דקות נוספות ומניח את השקיות הכתומות על הרצפה בפינת התחנה. בהליכה איטית מקיף  
גבר בן השלושים   מביט על דמותו המשתקפת בזכוכית החומה שעוטפת את הספסל. ו מבנהאת ה

התנועה המונוטונית בין האנשים  הוא יודע שושתיים שמחזיק ערימה של כעס בתוך לסת נעולה. 
אותו לחשוב על ציר הזמן ששוב השתבש לחלוטין הבוקר.    תביאהמתווספים בהמתנה לאוטובוסים 

עד מתי ימשיך  ושוב השאלה   . הוא מתעמת עם ציר הזמן בימים הרבים שהוא בוחר לא להתעלם ממנו
ולרצות להקיא על עצמו בכל פעם שרואה את עצמו  תלויים  בגדים  עם להסתובב בין מדפים וקרוסלות 

חושת הכלום שעולה בו מדי בוקר, או כשמשהו לא  ת  במראות הרבות מדי בחנות העצומה מדי.
קריירה.  העבודה והמסתדר, או בכל יום הולדת, או בכל פעם שנפגש עם חברים וכולם מדברים על 

האם הוא בכלל קיים מחוץ לחנות הבגדים והאם יוכל לצמוח מתוך האדמה שעליה הוא דורך או  
ום, ואחריו עוד אחד והוא שוב מעמיס את מדיח  ואז עובר עוד י  שבעצם זה הכול ואין מעבר לזה כלום?

 הכלים ופורק עוד שקית מהסופר והכל ממשיך. 



מסמן את הניצחון  עוברים לפני שמגיע האוטובוס שלו. הוא  45ואחד של קו  55שני אוטובוסים בקו 
  ,נגד כיוון הנסיעהליד החלון,  מצליח להתיישב בכיסא הפנוי האחרון הראשון של היום הזה כש

עיית מושבים מול הדלת האחורית. החייל עם עיתון הספורט ושניים נוספים עולים אחריו ועומדים  ברבי 
במעבר מעל תיקי הענק המאובקים שלהם נאחזים בעמודי הברזל האפורים המחוברים בין רצפת  

  .זאת הפעם הראשונה שהוא יושב מאז שהתעורר והתיישב בבהלה במיטה לתקרת האוטובוס.
החולצה הרטובה מזעה נדבקת לגבו ולגב המושב. הוא מביט על הנוסעים בחלקו הקדמי של  

מכניעים אותו ולרגע   תלתולי הנסיעה .האוטובוס דרך המראה העגולה התלויה מעל הדלת האחורית
 . שום דבר  לשמועלא ו  נוכח ברעש אחד הוא מצליח לעצור ולנוח, להיות 

הנהג מחליף איתה כמה מילים וממתין בזמן  . ה אישה מבוגרתבתחנה הסמוכה לרכבת ארלוזורוב עול
שהיא חוצה את המעבר העמוס ומתיישבת בכיסא שהתפנה לידו. הוא מחייך אליה והריח שלה מזכיר  

לו את הסבתא שהייתה לו ואת הנסיעות המשותפות באוטובוס מגבעתיים לחוף הים בתל אביב.  
המתין לה בהתרגשות, באותה תחנה שהמתין גם   סבתו גרה בצד השני של העיר והוא נזכר איך

בידה מתוך האוטובוס המתקרב ומסמנת לו לעלות. הזקנה  לעברו הבוקר, עד שראה אותה מנופפת 
מחליפה חיוכים ומדברת בשקט עם המטפלת הפיליפינית שעומדת לידה במעבר, מלטפת את ראשה  

"יש לה אלוהים אחר אבל    ך קוראים לו.. היא מסתובבת לכיוונו ושואלת אותו אי" אמא"יס לה  עונה  ו
ככה זה אצלם בפיליפינים" היא אומרת ומדגישה פעמיים את האות פ'. היא ילדונת, בדיוק כמוך.  

סטפני קוראים לה אבל זה לא השם האמיתי שלה. היא השאירה שם את בעלה שלא עושה כלום כל  
יש לה לב זהב והיא קוראת לי אמא.  היום ושני ילדים קטנים ובאה לפה לעבוד. לא להאמין, נכון? 

ואני? אני אוהבת אותה. אין לה מי שיאהב אותה בארץ הזאת אז זה עובד לנו יופי. היא מנקה לי  
ומבשלת לי, משחקת איתי רמי קלפים ומחייכת אלי כשאני מתעוררת בבוקר. כשהיא בוכה ומתגעגעת  

זה עושה לה לצחוק. אני משלמת לה   לילדים שלה אני מחבקת אותה חזק חזק וקוראת לה סטפינ'קה. 
קצת מזומן ביד מעבר למה שאני משלמת למשרד ששלח אותה אלי. אני לא יודעת כמה המנוולים  

 ההם באמת נותנים לה שמה. היא טובה אלי באמת טובה. וגם אני אליה. 

  בכל יוםאני לא חושבת שצריך אבל היא מתעקשת.  עכשיו היא לוקחת אותי לרופא עור באסותא.
אחרי הצהריים אנחנו מסתכלות על היונים בגינה שליד הבית. אנחנו יושבות שם ושותקות ומחכות  

למלאך שלי שיבוא וייקח אותי. הוא יבוא, הוא תמיד מגיע בסוף. לא משאיר פה אף אחד. אתה יכול  
לום.  לנסות להתגרות בו כמו שאתה יכול לנסות להתגרות בנצח. בשני המקרים תפסיד. לא יעזור לך כ

קוראים לו מלאך אבל האמת היא שהוא 'חתכת דרעק. כולם שונאים אותו ומפחדים לפגוש אותו. מי  
רוצה לפגוש אחד כזה? אני אומרת לך, הוא כמעט אנושי, הוא מדבר בנימוס, ולמרות מה שמראים  

אני לא  בסרטים הוא צעיר ונראה טוב ומלובש יפה. לא כמו אחד שכולם שונאים. גם אני שונאת אותו ו 
תסלח לי בחור צעיר שאני   מרחמת עליו. איזה מין עבודה יש לו? אתה היית מתחלף עם אחד כזה?
 מבלבלת לך את המוח. אתה יש לך עוד זמן לחשוב על הדברים האלה". 

היא מסובבת את ראשה לצד השני ובתנועה עדינה מסמנת לסטפני להתקרב ולוחשת משהו באוזנה.  
לאחר מכן, מפנה את מבטה קדימה ומשעינה את ראשה על סטפני שלא מפסיקה ללטף את ראשה.  
אצבעות כהות ועדינות על שיער לבן קצר ומסודר נזהרות שלא לגעת בעדשות משקפיה. היא עוצמת  

ל פניה עולה חיוך עדין. שקט מוזר משתלט בהילוך איטי ומעלים את רעשי תנועת  את עיניה וע 
הרכבים בכביש ואת מנוע האוטובוס. היא ממשיכה לחייך גם בזמן שהן נופלות אחת על השנייה  
ונעצרות על רצפת הפלסטיק השחורה בין מושבי האוטובוס. היד של סטפני לא זזה ממצחה של  

הוא נשאר ישוב במושב שלו, מחבק בשתי ידיו   וכיות מכסה את שתיהן.שברי זכשל הזקנה ושמיכה  
עיניו פקוחות ומבטו נעוץ    .כמעט נוגעות במושב שמולו וברכיו את תיק הגב. רגליו פרוסות קדימה 

    . של כל מי שנמצא שםהניתכים זה לזה  בצירי הזמן 

החור שנפער במקום שהיה  פטריית העשן התפזרה עוד לפני שהאוטובוס נעצר ואור היום חדר דרך 
נקרעו לרסיסים ויצרו קו גבול בין האוטובוס לקהל  בד זכוכית ו ,בו גג האוטובוס. חלקי מתכת, פלסטיק 

הסקרנים שעמדו ולא העזו להתקרב. השקט נשמר גם כשהגיעו עשרות צוותי החילוץ מכל אזור גוש  
דן ולא נשמעו סירנות גם בזמן שהתפנו משם בסדר מופתי. צוותי הצילום התמקמו במרפסות הבניין  

שקפא. כתבי השטח של ערוצי התקשורת השונים   שמעל החור העצום ושידרו בשידור חי את הזמן 
את כל מה שלא היה צריך להסביר וענו על שאלות מהאולפן בניסיון לעכל את האירוע שקרה    הסבירו

  במרכז תל אביב.בפעם הראשונה 

חבלני וכלבי משטרה סורקים את האזור ובודקים כל פריט  איך בלופ אינסופי   נומפוצל הקריהמסך ב

מה שניתן היה לזהות כציוד אישי הם ריכזו על המדרכה בחלקו הקדמי של   שנמצא בשטח. את 



הממצאים שזוהו כחשודים צולמו במקום בו נמצאו על הכביש, סומנו ונאספו לקופסת  ו האוטובוס 

קציני החבלה והזיהוי הפלילי התקשו מאוד להבין מה מקור הפסולת    פלסטיק קשיחה ואטומה. 

על הכביש והאם קיים קשר בין שתי השקיות הכתומות עם הציור    ופריטי הלבוש המפוזריםהביתית 

 של החתול השחור. 

____ 

 אני מקווה מאוד שאתה לא עונה לי כי יצאת מהבית מזמן ותכף תגיע. 

תכף כבר הגיע ואתה עדיין לא. לזכותך יאמר שהשארת את המחלקה שלך פיקס ואין לך באמת מה  
 ולעזור לי לנשום את הבלגן שיהיה פה. בוא כבר! לעשות פה מוקדם הבוקר חוץ מלהיות יפה 

מתחילים בעוד עשר דקות והספרדי כבר פה. הוא לא מבין מילה באנגלית ואין לי דרך לתקשר איתו  
וטוב שכך. בנינו על מנהל מחלקת נשים ששולט בספרדית מאז הטיול בדרום אמריקה אבל האדון לא  

ווה לראות אותך כשיגיע תורי לדבר ועוד יותר מקווה  אני לא מאמינה שאתה לא פה ומק  .הגיע. עדיין 
 שיש לך הסבר טוב. 

זהו. נגמר. הגיעו פחות אנשים ממה שציפינו ואולי היה עדיף לעשות את זה בשעות הערב אבל  
ם. תכלס, מיד אחרי שדיבר  יהספרדי הודיע מראש שהוא מגיע לארץ לפנות בוקר ועוזב לפנות צהר

הוא נעלם ובכלל לא ראיתי אותו יותר. איש מוזר. דיברתי יפה וכל ההתרגשות נעלמה לי ב"ברוכים  
הבאים". יש לך מזל שהכל הלך חלק היום ושאני אוהבת אותך ומסוגלת להכיל את זה שאתה לא  

יעבור לך...התבגרת   מסוגל להתעורר בבוקר. חשבתי שזה עניין של חיילים וכאלה וכשתתבגר זה
כבר? אמנם היין ותצוגת האופנה של אתמול בערב הם סוג של נסיבות מקלות אבל ההברזה של  

הזאת היא באמת שיא חדש שקבעת ויהיה לך קשה מאוד לשבור אותו. בכל מקרה, אם אתה כבר  
אגיע  , תוציא את הגברת הראשונה מהגן באחת וחצי. אני לא  משנתך  בבית ומתישהו תועיל להקיץ 

 מאוחר היום. 

**בצומת דרכים דוממת אני מתבוננת בך דרך המראה העגולה ועל כף ידך המונפת לאוויר מזהה את  
 החיבור של קווי החיים. הנקודה הזאת בזמן כבר לא שייכת לך יותר. היא שייכת לי ולילדה שלנו. 

____ 

 הערות: 

   כל הדמויות בדויות והסיפור, לשמחתנו הרבה, לא קרה.
היא יצאה  במקום להגיע לחדר הפחים של הבניין לחלוטין.   יאמית  אשפה הביתית היא סיפור שקית ה

והגיעה עד דלפק   , ' באוטובוס מגבעתיים לדיזינגוף סנטר90בבוקר אחד של אמצע שנות ה  ,למסע 
 המכירה של חנות אופנה מרשת ספרדית מוכרת מאוד. 
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