
 המוסך 
 

חומה , היחידה שלא  , גולף נעים על צוואר, ברמודה בוקר חורפיל ירדתי למטה לקנות חלב. ובסך הכ
 שילוב שכזה.  בכביסה, ואת הכפכפים מתאילנד. 

 
רהרתי בחלום של אתמול. לאחרונה הם פוקדים אותי. יום אחרי יום. כאלו  עוד ה  בדרך למכולת 

קורה. משהו שם,  ש , למעט תחושה של משהו רציני נפקחותשהרבה לא נשאר מהם שהעיניים 
 בחלום, מרגיש כמו מסר. מסר שזולג אל הבוקר ומנסה לחדד משהו אצלי. רק שלא ברור מה. 

 
 חסמה לי את הדרך. יד ש, אפשר רגע?" הוא שלח  "סליחה

 נעצרתי. עדיין מהרהר, מסתכל עליו, לא כל כך מבין אם הפנייה מכוונת אלי בכלל. 
 שלי או רגע של דודלי?" ניסיתי להתחכם, בעיקר עם עצמי. "רגע  

 "כן, כן אני צריך לדבר איתך. והאמת שזה קצת דחוף.." 
עכשיו כבר הייתי קצת מופתע. הוא לא נראה לי כמו איזה סטודנט שעושה איזה סקר או מנסה 

 להחתים אותי לקופת חולים. 
 לגחך בעיקר כדי להסתיר לחץ שהתגבר.  "אתה שוטר? או אולי פקיד שומה, סוכן ביון?" המשכתי 

 "אני לא אף אחד מאלה. אבל אני מאוד רציני לגבי הדחיפות". 
 ?"טרחו לאסוף  שלא  י הקקד כל י למשרד או שמספיק פה ליד העץ לצ "אתה רוצה לחזור אל 

 ." בוא איתי רגע, אפשר פה ליד הניקוי יבש"
ליד הדלת של שמעון  לי   עולל יוכל ל הגוץ הרזה הזה  כבר  מה , האמת קצת חששתי. אבל בכל זאת

 . מהניקוי יבש
אחרי הכול לא שיש לי הרבה מה לעשות היום. גם ככה אני בין עבודות. בין בזבוז אנרגיה אחד   "בוא. 

 למשנהו". 
 "כן אני יודע" הוא חייך אלי. 

 ידעתי, הוא פקיד שומה. 
 
ר והחלטתי לא ללכת לעבודה.  ימים לפני כן, כמה ימים אחרי שהתחילו החלומות האלו, קמתי בבוק 3

לא רק באותו בוקר. בכלל. אזרתי את שארית הנחמדות שבי, התקשרתי והודעתי להם. ההלם היה  
פסיק  , שהביא אותי לחברה ומאז לא השל דוד שלי  חלט. במיוחד שהבוס שלי הוא גם חברמו

 להתרברב על הגיוס המוצלח שלו.  
ישה והחשיבה  שאני כלי, כלי. המכירות הרקיעו, הגהאמת ששיחקתי אותה שם. לראשונה הבנתי 

על  התחילו לבוא מחייכים בבוקר. גם לי היה נעים, בעיקר מהגילויים  אפילו רובם בחברה השתנתה ו
 סוגי קורנפלקס שהעמידו אותי בפני בחירה חדשה כל בוקר והשכר הפסיכי.   עצמי. וגם בזכות העשרה 

פאקינג  אז לפרק הכל ב בוקר בכיף, לצאת עם הכלבה וגם בגלל השעות. יכולתי לקום ב היה טוב 
   שהרגשתי קצת יותר ער.  בעיקר מאז   מדיטציה של שעה. החיים נראו מדהים. 

 
נראו לי יותר ויותר נורא. מן מריחות של זמן בגוף   ,לעומת זאת  , יותר טוב, האנשים החיים אומנם נראו 

 מתבלה. 
מה מדד הפלצנות,  , משהו הרגיש לי לא עובד בכל המסביב הזה. כל הזמן בדקתי את עצמי

עם מה שקורה סביב. הכל נראה לי ברור  פשוט הרגשתי רע  כזה.רגשתי לא. לא ה   ההתנשאות?
 , השנאה.  הטמטוםצוקה, הכאב, הרדוד, יותר. בוהק יותר. הסבל, המ

לא בטוח שהקשבתי. הוא  , ניסה לפתות.  . ניסה להבין, ניסה להסביר אז החבר של הדוד היה בהלם
 טרק את הטלפון. אני חזרתי לשון. רציתי שוב לחלום. 

 
טוב?" חייכתי קלות,  "אז מה ..מר ..איך קוראים לך? מה בפיך? עשיתי משהו רע? עשיתי משהו 

 חושש מהבאות. 
 ככה אתה יכול לקרוא לי. אבל זה לא באמת השם שלי. אין לי שם"  "אני רוברט. 

 הצידה. איש בלי שם.  צמי. עוד סיבה טובה ללכת איתושיגעון. חשבתי לע
"עקבנו אחריך בימים האחרונים. ויש לנו הצעה בשבילך" הוא הסתכל לי ישר בעיניים בלי משחק  

 מקדים. 
ם סמויים, זקנות בתחפושת? אז רגע ידעת  "עקבתם אחרי? איך בדיוק עקבתם? מצלמות, רכבי 

 לא? "   ,שנגמר לי החלב? יכולת לעזור לי עם זה אם ככה
לחשוב שאנחנו. וי קם פור פיס" הוא  ל בסדר. אנחנו לא מי שאולי אתה יכול  ו "אין לך מה לדאוג. הכ

 חייך אלי. 



כבר יודע ועכשיו   פיס? איזה פיס? אמרת משהו על הצעה? כי בדיוק עזבתי עכשיו עבודה, כמו שאתה
 ח. בעיקר חולם." אני נ

 "זו לא הצעת עבודה. זה הרבה יותר גדול מזה. אנחנו בונים עליך. נראה לנו שאתה מתאים" 
 

 "תשמע הרעיון שעלה לך נראה לנו שזה זה. החבר'ה אצלנו התלהבו בטירוף. הם רוצים שתנסה". 
לכלבים. איך ידעתם על זה? לא סיפרתי  אל תגיד לי שאתה מדבר על הרעיון של החיתול מתכלה "

 לאף אחד" 
 להחריד".  א. לא זה. כמה שזה נשמע חד קרן ל

 סביב". מ "תצחק, תצחק אבל זה יתפוס. גם אקולוגית זה יתפוס. עם כל החרא פה 
 . "אני כבר מתחיל לדאוג אולי טעינו". ה בחור רציני?" הוא חייך "אתה בטוח שאת

 סיימנו פה?" לך אני נח.   אני כבר לא. אמרתי"הייתי. היום 
 א מהתיק והראה לי. י"רגע, רגע. תגיד מה את רואה בתמונה הזו? " הוא הוצ 

 .  ניסיתי לחייך ?"אני צודק . ויש משהו בתוכו  ,"בלון, נדמה לי אדום 
 "זה לא מזכיר לך משהו. משהו שראית כבר". 

 "אתה יודע מה. באמת כן. זה מזכיר לי בלון. כזה שראיתי כבר"  
 "  . זמן לזה. גם לך לא "אין לנו

 "אוקי" , קצת נבהלתי. "לא מזכיר לי כלום למען האמת. עכשיו אפשר ללכת?" 
 "והתמונה הזו?" הוציא עוד אחת מהתיק. 

של חשוב מאוד. משהו  עכשיו כבר רעדו לי הברכיים. משהו מאוד מוכר היה שם. מוכר עם תחושה 
 ממקומות אחרים. אולי מזמן אחר. משהו עם משמעות. אבל לא ידעתי מה זה . בכלל. 

 כנראה מהמבט שלי אליו הוא כבר הבין. 
 אמר לי בהחלטיות.   "עכשיו בוא נלך. זה עומד להתחיל". 

 הלכנו. החלב נשאר במכולת. 
 

מרתף. גם אור לא היה, הוא הדליק  מן מרתף מתחת ללירדנו במדרגות. אחרי עשרים דקות הליכה 
במצב רגיל לא היה סיכוי שהייתי ממשיך ללכת  ואני רק חשבתי שפנס שהוביל אותנו עוד למטה. 

משהו בתוכי המשיך להוביל אותי אחריו. שזה   אבלאחריו באותו חדר מדרגות חשוך. מטה ומטה.  
 נכון. 

   
יח  בצד הדלת הבהב אור אדום קטן. הוא הנבסוף פגשנו בדלת. שחורה, כלום לא היה כתוב עליה. 

רה. יותר לכיוון חדרון או שניים  קוד והדלת נפתחה.  זו לא הייתה ממש דיאת האצבע שלו ליד האור,  
 מחוברים. 

 יש סיבה לחושך הזה.  שגם בפנים הייתה עלטה. הרגיש לי שזו עלטה מכוונת.  
 "בוא ניכנס לחדר הזה". הוא הצביע לכיוון דלת נוספת. 

 . , טיפה גבוהוכיסא פשוט מפלסטיק לבן  של רופא שיניים. בפנים הייתה רק מיטה, כזו  נסנונכ
 

שניים נוספים. לא הצלחתי להבין מה  לא היינו לבד. מהחדר השני שמעתי קולות של אנשים נוספים.  
 מקפיא. אחריו כבר לא שמענו כלום. רק שקט הם אומרים. כשהוא סגר את הדלת  

 יש בנוח." "אתה יכול לשכב. תרג
?" גיחכתי. "האמת שאני כבר הרבה זמן מתעכב  המתנדנד"אז מה, אתה הולך להחליף לי את הכתר 

 עם זה". 
 תישן עוד מעט. כמו שלא ישנת מעולם".  ה. "פה את"לא" הוא השתדל לחייך 

 ". ל אני בכלל לא עייף. רק קמתי"אב 
 "אתה תהיה עייף. עוד מעט. מאוד עייף." 

 אותי לעייפה?" "אתה הולך לשעמם 
לעייפה", הוא הצביע על כוס מכוסה שעמדה על אדן החלון    , בזה , "לא אבל אני הולך להשקות אותך

 הסגור. 
 "אבל שב, קודם אני רוצה להתחיל להסביר לך מה קורה פה ומה עומד לקרות. זה הזמן לזה". 

 "אני שמח לשמוע. כבר התחלתי לחשוש".  
 

הבנו. הרעיון או יותר נכון הפתרון שעלה לך  הרעיון שלך ומאוד א לך ראינו את   "אז ככה..כמו שאמרתי
כאילו הוא באמת יכול לעבוד. אז אנחנו רוצים   . אחרונים נראה לנו מאוד מענייןבחלומות בימים ה

 לנסות אותו בפועל." 
 ? איזה רעיון? פתרון?" "על מה אתה מדבר רבאק

 "על המוסך שלך". 



טק, תמיד הייתי  וסך? מזל שעזבתי אחלה עבודה בהיילפתוח מ "מוסך!!??..אז זה העניין הולכים 
 פלטינות.." \בעניין של פלגים 

ל יחזור אליך. בעצם כלום לא עזב  ושתעבור לשם, הכאבל "תקשיב, עכשיו אתה לא יודע במה מדובר 
 אותך רק מוסתר עמוק.  

להיות    נחנו ננסהאתה תדע בדיוק על איזה מוסך מדובר ומה אתה צריך לעשות ברגע שתגיע לשם. א
 תמיד מצליח לנו."  איתך בקשר מפה. רק תדע שזה לא 

 לאן אתם שולחים אותי?" תגיד יא רוברט, התחלתי להתעצבן,  "
במשפט אחד, יש    לא תאמין. אזאתה אבל במילא   ,ל ו"אתה תצטרך לסמוך עליי. אני יכול לספר לך הכ

רה ברורה יותר, פשוטה יותר.  . עולם מראה לשלנו. המציאות פה משתקפת שם בצועולם מקביל
 " ויזואלית יותר.

 לשם אתה תעבור ברגע שתירדם פה. אתה עובר לשם כדי לנסות לעזור. אתה והמוסך שלך." "
 . רגע לפני פיפיכבר לא יכולתי לעצור את הצחוק. 

 "אז בעולם המקביל הזה כולם מכוניות? אחרת למה המוסך?"  . תוך כדי הצחוקרגע".   , "רגע
הפנימי. עכשיו  של בר האחרון. זה לא מוסך רגיל כמו שאתה מכיר מפה. אלא מוסך "טוב וזה הד

 תשכב". 
 שכבתי. 

 "עכשיו תשתה" 
 שתיתי. 

   
וזה בדיוק היום   , היום יום שני , חופשי ללכת. כמו שאתה יודע  האתרק בזהירות.   "אתה יכול לקום. 

 בשבוע שאתה הכי עסוק בוא. אתה זוכר נכון?" 
עניתי. אחרי הכול היום אני במוסך גם בוקר, גם אחר צהריים" עניתי כאילו אני  "בטח שאני זוכר " 

 בטוח על מה אני מדבר. ובאמת ידעתי. 
 

או מי הוא.  הסתכלתי הצידה אל עבר הקול שדיבר אלי ולרגע לא הייתי בטוח שאני יודע איפה אני  
 ושוב הייתי על הרגליים חוצה מהר את מפתן הדלת ואני בחוץ. אבל התחושה הזו עברה מהר 

 
. העוזרת מספר אחת שלי. הנפש שיר שאני צריך לאסוף מהבית את זה כרתי הדבר היחיד שז
היא הרוח.   כל הדבר הזה. בלעדיה זה אולי היה עובד אבל אחרת לגמרי. מכני יותר. הרגישה מאחורי 

 הנשמה.
היא העין   אבחון הראשוני ממנו נגזרת האבחנה והמינון של הפתרון, של הטיפול. היא חלק מרכזי ב

 שרואה כמוני, מעבר לפלסטיק האדום שמכסה. 
 . י לעצמי. מעניין למה הכוונהפלסטיק אדום? חשבת

 ראיתי. ואז  
 

היא חצתה אותי על המדרכה במהירות, נראית כאילו ממהרת למקום חשוב שבו כלום לא קורה או  
בחצאית צמודה ומחמיאה.  ישבן פסיכי עטוף   ,חטובות שמכוסות מהברך   , יקרה באמת. רגליים ארוכות 

 צוואר. הסביב , פשתןחולצה לבנה מכופתרת מכונסת בחצאית. ומן צעיף קל, 
,  ראש פאקינג זה לא אבל הראש.   , אבל לא ממש, אתי הגולש כיסה כמעט את כולו השיער הבלונדינ 

  פאקינג זה בלון אדום. עם עיניים נשיות, גבות נשיות, אפילו נדמה לי שראיתי קצת נמשים. אבל בלון
 אדום! 

 
 תמונה של אדם בלון. גוף אדם ראש בלון.  , הראה לי כמו בהבזק חזרה אלי התמונה שהוא 

 
להתעכב במבטי על אשת הבלון פתאום הם נגלו לי כולם. מימין ילד בלון עם מכנס קצר  משהפסקתי  

שניהם עם    , ואישה זקנים וראשי בלון. איש זקן טרנדי  עם  30ככה בני  , גברים 2וסקטבורד. משמאל 
כלב   רק  הכלב הוא. עם ראש בלוןו  , כלב, חולצה צמודה'ינס , עם ראשי בלון. נערה בגומקלות הליכה,  

 לא בלון. 
א מודעים בכלל שהם  נראה שלרחוב שלם של אנשי בלון המשיך ונפתח לפני. כולם הולכים לאנשהוא, 

 כולם עם ראשי בלון.  
 

השקפתי בבבואה שלי משתקפת חזרה אלי.  וחלון הראווה הקרוב   מה איתי??? רצתי אלנבהלתי, 
שובבות וסקסיות.  ן עם קורטוב של הראש הרגיל שלי. לא בלון. ראש נאה ומסוקס, מלא ח ,נרגעתי 

 רציתי ללטף את עצמי. 
 



הרי   ,כשהסתובבתי חזרה לרחוב הבלונים האדומים לא הבנתי למה הם לא מסתכלים עלי בפליאה 
 אני לא בלון. מה שהתגלה לי אחר כך היה עוד יותר מפתיע. עוד יותר מערער. 

חזור אלי. המקום, אנשי הבלון,  המשכתי ללכת עוד קצת במורד הרחוב. לאט, לאט הכול התחיל ל
היא מחכה לי. נכנסתי לאוטו ונסעתי לאסוף   ,מה שהזכיר לי  . שירהמוסך.  אפילו התחלתי להתגעגע ל

 אותה. כאילו יודע את הכתובת, כאילו תמיד הייתי מפה. 
 

לא   - להפתעתי הטובה היא נראתה בדיוק כמו שזכרתי אותה. לא בלון. כמה שמחתי לראות אותה כזו
גבר   ות הרגילות, אהבמהבלון. היא הייתה יפה. הרגיש לי שהבוקר אפילו יותר מתמיד. זו לא הייתה 

ה  אלא יותר אהבה של אני מכיר את האיכויות שלך, אני מכיר כמה היא זוהרת מבפנים. כמ  ,ואישה
תמיד עם יד לעזרה, לליטוף,   יש בה. ובאמת היה בה הרבה טוב. היא אהבה את כולם. ועמוק  טוב  

 . להקשבה
הם באו בעיקר בשבילה, בגללה. הם בכלל חשבו שהיא חלק מהפתרון   , אלינו למוסךהם באו  כש

 תחנו. יעצמו. חלק מהשיטה שפ
מעט הדרמה היזומה שהם היו   לספק להם את , להבין אותם , לקלוט אותם כדי  היא הייתה שם אבל 

ידענו לתת   שבזכותהצריכים כדי להניח בפנינו את מבנה האישיות הכימיקלי שלהם. את התבנית 
האמת שלא זכורה לי אף טעות. אף מחדל בזיהוי.  המינון המדויק לכל אחד מהם. ו ון. להם את הפתר 

 זה תמיד עבד. עבד מצוין. 
 

שיר קיפצה אל  לא ענית. הכול טוב דארלינג?"   ,הבוקר. גם התקשרתי "כבר חשבתי שאתה מבריז לי 
 בחיוך. פנימה 

 " . הזוי"כן מעולה. אפילו מדהים 
 "הזוי למה?" 
 בוקר מחדש ולחייך" חייכתי אליה. "הזוי לקום ב

 ונזכרתי שהיא אוהבת חרוזים.  , "הזוי רק למי שבלוי" היא חייכה חזרה
 על המוסך, עלינו ובכלל. י לשמוע ממנה נינו" ניסית"אז מה יום עבודה ארוך לפ

 בפשטות כמה זה מדהים.  "איזה כיף, אה.." היא הבהירה לי 
 , לגמרי". "כן
 

ערוך לקראת יום חדש. כולם עם ראשי בלון דרך אגב. אבל  המוסך כבר היה פתוח והצוות  כשהגענו
 בלון מחייכים.   עם ראשי

 
, חדר הדרמה.  לחדר הקבלה   שירכל אחד לשלו.  ו ופנינ  לבניםנכנסנו למשרד על הסטנד חיכו חלוקים 

שלושה( , חלון זכוכית חד כיווני שמעברו השני  )מחשבים  מלא לחדר הבקרה. חדר עם   נכנסתי אני
 ידית ההפעלה שמחוברת עם כבלים אל הכיסא בחדר השני.  עם מן שולחן קטן חדר לבן עם כיסא.  ו 

 
 היה פשוט. הרעיון גאוני.  השיטה והתפעול 

תורו  ב. ,בריאותי קצר וטופס ויתורבלון שתיאם תור היה מגיע חצי שעה לפני, ממלא שאלון אישי  איש 
 הקבלה לפגישה עם שיר. הוא היה נכנס לחדר 

 
על פיהם היא   ם את הפרטים החשוביידעה בגדול שהוא נכנס שיר כבר קראה את השאלון שלן ו  לפני

 האישית שלו מול עצמו ומול העולם. . את הדרמה והסשיין של הגדירה את אופי 
 

לאן  לו לא היה  את הצגת היחיד שלו בעולם הזה.  הייתה יוצרת עבור המטופל  זה עבד כמו קסם, ושיר 
 לברוח.  

של שדים. שדים   מחול  וכולם עלו על הבמה ויחד רקדו אית  ,, תחושות, רגשות מציפים העברמויות מד
 ו בפנים וחייב אותו להתעמת.  סטר ל  , ל שד כאילו בהבלחה של ידכפנימיים. 

 בידה של השיטה.  הופך לכלי בידיה והוא והמטופל.  שיר הם רקדו יחד. ו
המסכים מולי. הסתדרו לכדי אקסיומות ונתונים מספריים על אודות   אל הנתונים לגביו פשוט זרמו 

גרף  דיאגנוזה של פרמטרים אישיים שבסוף התנקזו לשני נתונים ו מציירים מפה ברורה שלו.   אופיו. 
 אחד. 

אחוז האוויר ואחוז הריק באישיות של המטופל. זה הכול. לא יותר ולא פחות.    כל מה שעלה מולי היה
 עכשיו רק נשאר למנן ולאזן. לאזן ולמנף. 

 



הוא לבש  ות. בשלב הזה להחזיר לעצמו כוח  , ריקוד שדים כזה המטופל רק רצה לשבת. לנוח בסוף כל 
ו. דרכו  להרחיב את קני הנשימה שלמן מסכה של חמצן אבל לא עם חמצן. תמיסת אדים שעזרה 

 ריק.  להכניסאוויר ו יכולנו גם להוציא 
 

  99-לרובם האחוז עמד על מעל ל   אחוז אוויר.  98-מטופל עם פחות מ האמת שלא יצא לנו לראות
 . אוויר   אחוז
. של בדידות וחוסר הקשבה, של  צמית, של אגו. של היסטוריה סבוכהדליל של חשיבות ע  אוויר

ושל אהבות מדומות. של כאב    של יחסים מורכבים לדבר הבא. אוויר   .למשהו אחרתחרות ושל כמיהה 
 של ליד.   בכאילו, של חיים . , של ויתור עצמית   ,. של  הזנחהמצטבר

 
אחוז האוויר ולהעלות את אחוז הריק. אחוז הכלום, השקט , הלא  פשוט אבל גאוני, להוריד ב  - והרעיון 

 מכל רגע. שלומד ידוע. האחוז של הדף הריק 
 בעולם המקביל של אנשי הבלון. אבחון מינון ואיזון.   ,ואני במוסך הקטן שבנינו   שיר , וזה מה שעשינו

 ומאדום הם הפכו לכחול. 
 
 


