
 מוות והאהובים עליו ה

שני  המוות החליט שנמאס לו מפגישות עם אנשים חדשים רק כדי לומר להתראות, סיליה הייתה  אשר  כ

 צעדים קרובה מדי. 

, שברירית כחרס, עם תינוק מת קטן בידיה, ומים מלוחים בעיניים.  ביום יפהפה  היא עמדה מול פניו

 .שהגיע רק עבור התינוק הפעם , ומוות

 .הנה מגיעה החשיכה

להשאיר    ה שהיא נאבק  ,לו שירים מרגיעים ברעד הדמעות  ת זמזממהיא לחשה לתינוק,    "! החזק מעמד"

   עם ציפור קטנה בליבה, אולי הוא שומע.,  בפנים כדי להיראות חזקה

כך שלא הרגיש אשמה  " היא אמרה שוב, והמוות כמעט הרגיש צביטה של אשמה על  !החזק מעמד "

    .בכלל

" היא אמרה פעם אחת אחרונה, לפני שנשמת ילדה נלקחה ממנה, והמוות כעת החזיק  !החזק מעמד "

 .בידו

" הוא לחש באוזנה, אוחז ביד נשמתו של בנה, בתקווה שלא יצטרך לחזור לשם שוב  !החזיקי מעמד"

 .בקרוב, עבורה

 .אבל הוא חזר, כמה שהוא חזר ,הו

או   בידה של האם,  לוודא שלא הייתה סכין  כדי  לפני שחזר, רק  לא עברה אפילו שעה אנושית אחת 

 .בבטנה

 .על לחיה הרטובה ו " הוא שאל, יד?היית רוצה שזה ייעלם"

 .היא לא השיבה, כמובן, היא לא שמעה אפילו, את התקווה שבקולו, שאולי היא תביט בו, ותהנהן

אך היא לא השיבה, והיא לא שמעה את התקווה, היא לא שמעה דבר, היא לא הביטה בו, והיא לא  

 .הנהנה

אז הוא   שהיה פעם שלו? ,מפעוטחיים ארוכים יותר מי לא היה רוצה להעלים את הכאב של  ובכל זאת,

 .העלים את זה בכל מקרה, במהירות ובקלילות, כמעט היה ניתן לחשוב כי זה כזה פשוט

היה בידו, איננו, מת יחד עם כל שאר היצורים החיים. פשוט כך, הכאב הזה היה    ןהזיכרו וט כך,  פש

רק  אך כעת האישה הייתה כתינוקת ש  .איננו, ובמקומו נכנס כאב אחר, אולי הוא הבין זאת, אולי לא

 .שנמחקו בעשר שניות של רצון טוב  ,חיים שלמים .הגיעה לעולם

 .היא שאלה בבלבול ?מי אתה""

 ? "מי אניאת לא יודעת "



. כאשר  דמועאך העיניים הפסיקו ל  , ובאותו הרגע, הוא התאהב. כאשר פניה היו עדיין רטובות ומלוחות

 .היא דיברה אליו, ושמעה אותו, והביטה בו, ונדה בראשה 

 .זאת הייתה אהבה, הוא היה בטוח בכך

 " ?הוא חייך בעדינות, "את יודעת מה שמך  ,שמי מוות""

 .עוד מנוד ראש שקט

 .מבעיתהבטבעיות  , מתגלגל על לשונובין שיניו שקר לבן .קוראים לך אנדרומדה""

 ?" תומי אתה, מוו"

כרונך השתבש, אבל אנחנו חברים מאוד טובים, את לא  יהוא השיב, "אני חושב שז  ,את מכירה אותי""

 " ?זוכרת זאת

 ת". חייכה בבושה, "אני מצטערהיא 

 . , פועם חזק, פועם באנושיותהחבוי  הוא התקרב לחיבוק, מרגיש את ליבו  ."זה בסדר"

 .האנושיות שתמיד חלם עליה 

 

כעת הייתה אנדרומדה, ולאנדרומדה היו כעת חיים    מצב זקן, אך סיליהיותר  השנים חלפו באיטיות רבה  

כעת טבעה עמוק בתוך האהבה העיוורת,  . ואנדרומדה  בית  םהתלתה שלט וקראה ל   היא ו ,  משל עצמה

 .מאוהבת בדבר היחיד שהכירה, בדבר היחיד שידעה שאהב אותה

כל מה שרצה. שהיא תאהב אותו עד שלא  ו זה  אותו.  יצטרך למצוא דרך  הוא רק רצה שהיא תאהב 

 לאהוב את עצמו. שהיא תאהב אותו עד שלא יהיה לה אכפת אם הוא אוהב אותה גם.

אותו להתעורר   לעצמו, שלא תכריח  להירקב שם בשקט, שלא תכריח אותו לחייך  לו  תניח  רק שלא 

 לאותה מיטה קרה, לאותן פנים קרות. שלא תכריח אותו להיות היחיד שאומר: 

 "אני אוהב אותך". ,את לא אשמתך""אתה נראה יפהפה", "ז

 והוא אהב אותה על כך.   .יא אהבה אותווה

העננים שבשמיים,  ן  ל: תכשיטים נוצצים ויהלומים בוהקים, ופנינים לבנות יותר מוהוא נתן לה הכ  לכן

ושמלה חדשה לכל שעה ביום. הספרים המרתקים ביותר, ארוחות מפוארות של מלוכה, וזר של פרחים  

 יפהפיים בכל בוקר כאשר התעוררה. 

 שוחד לאהבתה על מגש כסף, בכל בוקר, צהריים וערב. 



היא הייתה נואשת לדעת מה   למרות כל הדברים שנתן לה, כפי שכל אדם היה מתאר לעצמו, עדייןאבל 

קרה לפני שחייה החלו מחדש. מה גרם לכך? האם היא הכירה עוד אנשים מלבד מוות? ומי היא הייתה?  

 ?היא אהבהמה 

שעשתה כל    ,וצייתנית  החברה? האם הייתה אישה תמימהן  האם היא הייתה אישה חזקה ומרוחקת מ 

אשר ביקשו ממנה? האם הייתה מציירת יצירות אומנות ומוכרת אותן במאות, או שמא הייתה שומרת  

 ?ל לעצמה? האם היא הייתה רקדנית חיננית או נגנית בכינורוהכ

 .היא פחדה לשאול

היא לא ידעה. היא רק ידעה שהיא פחדה    ?התשובהן  יגיב או מבה  שהצורה  ן  היא פחדה יותר מהאם  

 .לשאול, גם אחרי כל השנים הללו

כאשר שאלה לבסוף מי היא הייתה, התגובה הייתה בדיוק כפי שחששה שתהיה: צחוק בהתחלה, כאשר  ו

מה  כעס. והכעס היה נורא. והאשל  -, הצחוק נהפך לרצינות, והרצינות  כתהה   צוחקת  אינהשהיא    הבנהה

 .ה מבפנים, עד שהתחננה למחילהבאוי, האשמה. האשמה כרסמה  -

"א" מצטערת",  "אני  כך",  יני  סליחה",  לזה  התכוונתי  "לא  "סליחה",  זה",  את  אמרתי  למה  יודעת 

 ". "סליחה

 .שהתנצל, כאשר ראה אותה מפחדת על חייה, ואז הוא היה זה  אימהואז הוא היה זה שהרגיש 

 !"סליחה", "אני מתנצל", "סלחי לי, בבקשה "

 .והיא סלחה

 .והוא האמין לה

שהוא   לעצמו  להבטיח  רצה  הוא  זאת,  אותה.    אינו ובכל  מחייה    לכןמאבד  שברים  לה  הביא  הוא 

 .עם פנים מחוקות -פסנתר מאובק, נעלי בלט ורודות וציור משפחתי : הקודמים

כ  - וורדים   נוספת רק  יודעת, היא הצמיחה פרחים על החרמש  כי    .אהבתו  של  מחווה  אם רק הייתה 

 .המדמם שלו

 

הפסנתר היה הנורא מכולם. הפסנתר עמד שם, מתבונן בה בשתיקה. והיא עמדה שם, מסתכלת עליו  

למעשה,    ,, שהואקל חלף עד שהבינה  רגע  את הצעד הראשון.  עשה, כאילו מקווה שהוא יהיה זה שיבחזרה

ה. היא התקרבה אליו, מניחה את אצבעותיה  עשת היא    לכן את הצעד הראשון.    עשות לא היה מסוגל ל

 .על הקלידים

ן  מרגישה דבר, שום דבר מהקרבה שנהגה לחוש כאשר נגעה בהם, אף אחת מ  ינהבעודה נוגעת בהם, וא

הי  ,המנגינות לא  במוחה  התרוצצו  לייצר    יתהשתמיד  מסוגלות  היו  לא  ואצבעותיה  מנגינה  עוד  שם, 

החיים שלקח מאישה שכעת הייתה    בגלל אבל    ,המוות כמעט הרגיש צער, כמעט חרטה, כמעט.  םוקס



  , אבודה במעגל ללא סוף. הוא כמעט הרגיש צער, עד שהיא אמרה שהיא אוהבת אותו, עד שנזכר בכאב

להרחיק אותו, להעמיד אותו  ,  שהייתה יכולה להרגיש ברגע זה אם הוא לא היה שם בשביל לקחת אותו

. המנגינות שלה לא היו שוות דבר עם תינוק מת וכאב בלתי פוסק בלב, וידיים דקיקות,  בפינה כעונש

 .בכל רגע נתון קורסותשהיו  ,ורגליים רועדות, כבדות וחלשות

גם אם זה לא הרגיש כך, הוא עשה זאת עבורה וכעת הכאב    .חייםהציל  מ  מוותה  .הוא היה בצד הטוב

 .איננו, ואם לא איננו אז בוודאי קטן יותר, וניתן להבסההיה שלה 

 .למחרת מיטתה הייתה ריקהשכך הוא חשב, עד שביום 

 

והפסנתר בלית   .בלילה אחד, כל חייו נעלמו. עם ריחה עדיין באוויר ושקע בצורתה עדיין על המזרן ,וכך

יחד    ברירה עדיין היכן שהשאיר לה אותו, אך נעלי הבלט אינן, יחד עם הציור בעל הפרצופים המחוקים.

 .המקום היה דומם  שהביס את בדידותו. ,עם הדבר היחיד

   .המוות היו הדברים היחידים שנשארו מהחיים שלפניוזעמו ובדידותו של 

לאחר שתבין שאינה מסוגלת לחיות    ,ממה אחתיתגיע ראשונה, הוא חשב, היא תחזור בעוד זאת שהיא 

זוכרת שאינה  שה  ,בעולם  היחיד  הדבר  הוא  המוות  כי  תחזור  היא  לבדה.  תחזור,  לגמרי  היא  כירה. 

, היא תמיד נשברה  הוא לא יהיה זה שיישבראבל  שייקח אותה בחזרה, מתחננת שייסלח לה.    מתחננת

 .קודם

 כי היא אהבה אותו יותר. 

 כי היא פחדה ממנו יותר. 

היא לא חזרה.  והוא חיכה יום, והיא לא חזרה. הוא חיכה שבוע, והיא לא חזרה. הוא חיכה חודש,  אך  

  .הוא חיכה שנה, והיא עוד לא חזרה

אז הוא    .היא לא רוצה לחזור, שלא תטרח  אבל הוא גם לא פגש בה, משמע שהייתה עדיין בין החיים.

   .שתחזור אליו בסופו של דבר, בזמן המתאים לעולם ,השלים עם העובדה

אבל בחלומו המיטה מעולם לא הייתה ריקה, קולות נשימותיה היו באוויר, והיא שכבה לצידו, ידיה  

בודד, שהיא    אינולבד, שהוא    אינוחיבוק פשוט. אך הוא היה חייב להזכיר לעצמו שהוא    .מסביב לגופו

זה נראה שם למעלה. אך היא נשקה ללחיו,    ךהוא תמיד דמיין את זה, וכ   ךהיא מחבקת אותו, וכ שכאן ו

 .והוא התעורר והקיא את כל הפרפרים המתים מבטנו

בוהקים ובאיפור שנמרח במגע הקל ביותר, מעשן פרפרים,  ל היה ליצן, לבוש בבגדים  וכי הוא בסך הכ 

 .וקורא לזה אהבה

 



  העניק רדים שושראה נשפך פעמים רבות מדי, כמו הו ,שנים לאחר מכן, הוא קטף פרח. אדום כמו הדם

משך זמן רב, אולי אפילו  ב נה. הפרח הזכיר לו אותה. הוא חי  החיים שלקח ממ ן  לה יחד עם השברים מ 

 .הישג ידו של המוות, הרחק מרב מדי

 לא משנה עד כמה יפים הם,   ,לואך למרות הכ

 .פרחים דינם למות

 .וסוף כל סוף, הגיע זמנו של הפרח האהוב עליו

די  יהיא כבר לא הייתה צעירה יותר, כעת היו קמטים של חוויות על עורה, ושני קווים מעגליים בשני צ

 .בלעדיולו נחמה כואבת. היא חיה חיים מאושרים,  העניקזה   .הפה

 .ידו אל ידה, והיא אחזה בה בחיוך את  הוא הושיט

היא רק    .אל תוך השמיים  והיא לא צרחה בבעתהוהיא לא נאבקה,  ,  אחת  דמעהלא  היא לא הזילה אף  

 .והסתכלה בעיניו חייכה

כבר לא היה זר. היא    ואכאב. היא חייכה כי ה   עודהיא לא תרגיש    היא חייכה כי היא ידעה שבעוד רגע

 חייכה כי היא ראתה שתי עיניים מוכרות מול פניה, פעם אחת אחרונה. 

 המוות. ן  היא חייכה כי היא כבר לא פחדה מ


