
   רשימה על מקום

 לימור צרור

אני מתעלמת מעזה. אני אפילו לא מוחקת אותה. מסמנת רק את הגבולות משלושה  

ובתלותו במרכז ולא   מתרכזת בעוטף שם. אף אחד לא יזהה אותה. אצדדים. אף אחד לא יבין שהי

עוטפת את   ." אני אומרת לעצמי וזזה לא בנוח על הכיסאעבודה יהודית" זו בכיבוש המתבקש. 

עם היד ומשטחת את החול, הלס המקומי. לסנן ולהשטיח.   מלטפתפורשת כנפי עליו,  ,העוטף

שיספוג את הנוזלים אבל שלא יתבלט או ירעיש. הוא רק מסגרת אבל הכרחית. הוא קושי שהפך  

אני   .מנותקת, מחייכתאני  מהנהנים ונכנסים, יוצאים, מבקשים הסבר,  הישובאנשי ליתרון. 

לה גדול מתנוסס לי שם מעלי ותוהה על  וסימן שא  ואנשי קשר עם   ללאעבודה על מקום   יוצרת

ותמהה האם זו    וכמה להתערב  לעזורשולט, לזה שמחליט אם לחץ למרכז, שולחת  סיבת הריחוק.

  פעולת נתינה?

זה מעלה שאלה". "זה קו גבול"  למה הוא כל כך ישר?"הקו ישר מדי" אימי אומרת. "

"אבל גבול מתעקל" היא מתעקשת. " לפעמים הוא ישר" הוא מתגונן. ואני חושבת   .עונה בעלה

הרי היא אינה מזוהה   מוטלת בספק.עולה על השולחן והמחויבות לאמת של המפה שהיא צודקת.  

הקו הראשון  המסמנות את  מבין מפות רבותאחת אימצתי  הרי אף אחד לא באמת מכיר אותה. ו

,למה דווקא זאת?"  זה באמת מוזר שאין להם מפה ברורה. ייה במחשבה שנ .בשטח, זה שחוטף

סביבת העוטף יושבת  . מעניינת פשוט שואלת אימי והתשובה אינה ביטחונית אלא צורנית. "היא

" אני עונה ותוהה על מהות  לייצר לה גלמיםשקלתי  . אפילו על גחונה זחל גדולה תכמו מלכבה 

אולי זו הסיבה שאין מפה אחת. שכל  ו  תמיד פוליטיתהיא  תמייצגת אמיתואינה מפה  .התשובה

 הרי הכל בזרימה.  ,. הקו היה צריך להיות מעוגל..המפה שלו אחד יצייר לו את 

השטח.   תאני יוצאת לסיור הכנה, מתנהלת כאילו אני מתכוננת לטיול. רוצה להכיר א

  תבמעורפל. עוצררק אותם  אותי למקום אך זוכרת  יםשואב תרמיל, כובע, נעליים. הבתרונות

בגובה שלי ואני  ללכת בתוך הערוצים. הם  הבמפה מפורטת יותר ומתחיל  תמצטייד ,בכניסה

,  עולה. ת פה אני נוכחאך  זניח חשה שגופי מצוקי מדבר יהודה אני. למרגלות מרגישה מוכלת

מתעקלת, מתדרדרת על הלס השביר, הולכת לאיבוד, חווה. ירד גשם השבוע, הגבעות   ,יורדת

  ר חרוכות . השחור היה הפתעה. קווצות שיעמלבלבמות מכוסות פלומה ירוקה. מדבר החו

"התחדשות" היא אומרת.  . , כעקבות ההרס, סימני השנאה ועדויות החורבןמופיעות פה ושם

 . אני רואה שרידים

מקום, ארץ, אזור, מרחב, סביבה, שדה...  הוא עניין מורכב. משהו על מקום מתוך המקום לומר

. 'ארץ'  זולתהכוללת את מהן אני מנסה ליצור היררכיה בין המילים אך זה מסתבך. כל אחת 

משבשת שם השם נכנס בה מקדימה ומסמן שטח.   מילים הנבדלות רק בהא הידיעה.ו'הארץ' 

פקנות שאימצתי בשנים  אני כל כך לוקאלית. עם כל הס סביבות אבל 'כאן'. עוד מילה לרשימה. 

לא   כשחושבת על ה'כאן' שלי העוטףאבל .  , לארץמקוםהאחרונות אני עדיין דבקה בשייכות שלי ל 

האם לומר משהו על מקום שאליו אני לא  בשבילי הוא 'שם'. אני חיצונית, זרה. נכלל בגבולו. 

 באמת שייכת היא אדנות? 

מעקלת  , ילונות ו . מורידה בדים מקופלים כוצורשהבתרונות יכילו אותי גם בחלל שא אני רוצה

'רגלי פילים' ככה  " מחקתי. רשמתי ו  , תכננתי. את החללבשקיפותם חוצה ו  אותם הלוך וחזור



. אני רוצה רגל של פיל. העור מקומט  בנוסטלגיה  קראנו לבתרונות כשהיינו ילדים" היא מספרת

בערו      . הם 'בית קברות לעפיפונים'אני רוצה קיצה ושוב מחיקה. ס שוב כמו הבתרונות האלה. 

התאבדו פה בשטח. נפלו אל סופם שכובים על הקרקע בתנוחות. שבורים, סדוקים, שרופים,  ו

המסמנים  קטועי איברים, חסרי איברים. אני אקבור אותם בחלקם. שדה של גוויות עפיפונים. הם 

 אבל איזה צד הוא המסומן? 

כהליכה בשדה. שוטטות  ההליכה היא החשובה. היא זו שמאפשרת לחוות. אני רוצה שילכו בחלל  

ללא יעד, ללא כיוון ללא כיבוש של שטח. פשוט שיטוט. כזה שיגלה את עצמו למחפש. והמחפש  

אך מחליטה לסמן את   שבילי הליכה בשדהלבטת אם ליצור תמ ללא מטרה גם יגלה, יופתע, ימצא.

 טף בקו הליכה  סביבו.העוטף של העו

  חלקי עשרות עפיפונים בכל הגדלים מכל הכיוונים. באוויר, על הרצפה, תלויים, נשענים מונחים

. הזנב משתלשל מלמעלה  . מנסה להעמיד אחר על איברו הקטוע. אני בועטת באחדבחלל זרוקיםו

מן  הכל כמו הרוח המרשרשת מהמאוורר יוצרת תנועה אך  . השני מלופף אי שם ומתנדנד .למטה

אני שונאת ניילן. החומר מניע אותי  שרשרת מדולדלת של דגלי יום העצמאות.  .חתונה מקולקלת

הכל נכון אבל לא נכון לי.  בכל עבודה אבל זה לא עובד לי עם ניילון. שקיפות, קלילות, גמישות  

 מחקתי!!! שוב הורדתי את הכל מהקירות ו 

  קורבןה "תדרוס אותו, זו הדרך היחידה" אני מציעה. הוא עולה לרכב ועובר עליו שוב ושוב.  

ונותר צמוק ודרוס. "תגזור אותו, זו הדרך היחידה" אני מציעה.   התקמטץ,  כווהשמיע רעשים, הת

הוא גוזר אותו לגזרים מנסה לעקוב אחרי המפה. היא מגיבה וחותכת אותו חזרה. הוא מדמם. אני  

את ממלאה   .פת קצוות עד שהידיים כבר כואבות לי. כבשנו אותו והוא סוף סוף נכנעמשיי

חול לבן אבל לא מקומי, מטורקיה. מה יותר חשוב הנאמנות למקום או  ב יועלשנוצרו  הערוצים 

 הצורך של העבודה?  

,  יד ימין ומעבירה אותה עליהשולחת את . . גופי אנכי אל מולהאני רוכנת כבר שעות על הרצפה

.  משווע לריפוי הגוף כואב , מדביקה, שואבת, מחברת. הגב נשבר. עליה , שופכתאותה מלטפת

  עירוי פריפרי מקומי מזין את המרכז אך אני נותנת עירוי לפריפריה. היא תלויה במרכז למחייתה

המחשבה על  .  אדוםבים שוקלת להזין את העירוי .והמרכז לא מזרים דם כמו שהוא אמור לעשות

 . יותר מדי  ...קצת מצמררת. זה על המשטח הלבן יזרמושדם  וציער

. אני  זה שובוהינה במיאוס   השלחתי אותםניילנתי שלדי עפיפונים, . לא יאמן שאני חוזרת לניילון 

התגלגלתי  כובשת כעס אבל גם מבינה שאין ברירה.   את הניילון פרסתי .יצוףחייבת לשמור על הר 

את  סיננתי כארכיאולוגית . מה יעטוף את העוטף הבנתיעד שהבוקר נתן לי בהירותו.  על יצועי

  .הניילון  את קברתיו חשפתי את הפודרה המיוחדת לה חיככתי ידי בגושיה,  ,  מקוםאדמת ה

מעוררת בי התרגשות. מעבירה ידי על האדמה החומה,  חשבה שהמקום נותן את פתרון בעייתו מה

 זו שמכאן. משחקת בחול והוא משחק בי. 

השחור  חזק ממני.  תמיד פקפקתי באמנות שמתיימרת לרפא אבל המוטיבציה להזרים חיים 

.  באדמה ו חיים ולקח משמיים   צנחושעפיפונים ל כהיפוך  שמתחתםויזינו את   מעלוהירוק ירדו 

ויטמינים או צבע  המכילות בפוטנציאל   תנועה. אינפוזיותמרחב ויוצרים בו ממלאים  אנכי ואופקי

מנשוא  כל כך בתוליים, כל כך יפים. קשה לי  ניםמעל המשטח הלבן. ערוצי החול הלב ותתלוי  רעיל

תוך  דינם. מצלמת שוב את המראה הפיוטי כבר גזרתי  על אף שיודעת כיאת השירה הזו  חריב הל



עצמי שיבנה משהו חדש מההריסות. היד רועדת, הרגל לא יציבה. כולם מביטים בי מסביב.  שכנוע 

השאיר את הפוטנציאל אך פותחת את העירוי. הטיפה הירוקה  למן רגע דרמתי. שוקלת לוותר ו

ומצטרפת לקודמתה   מכתימה את המשטח ובועלת אותו מתמימותו. הטיפה השחורה זולגת 

. טיפה ירוקה אחרת מתבררת כצהובה. אני לא חיה איתה  , מתערבביםוהערוצים זורמים, נצבעים

.  ביני לבינהש מה המאבק המקומי מהדהד בי כשאני חושבת על לשחרר.  ךבשלום אבל מבינה שצרי

חודר   ,מטפטףהצבעוני  גשם ה רוממות רוח וכאב גדול. מחייה. מזינה והיא הורגת אותי אך גם 

 . לה חיים משלה והיא לגמרי מפתיעה  אני נכנעת.כהלמות לב.  מקצבלעורקים, מכתיב 



 


