
 ה זעלי

 ורלימור צר

 

בבית הקברות  . ךהמתאימה, זו שתיקח אותי לדראת הסירה  לחפש  תייצאתי למפרץ והתחל

לבן  בגווני עדיין שרידי עברן ניכרו איבריהן מפוזרים סביב. בחלקן   ,הן שכבו נטויות בחולשבמעגן 

בשקיות ניילון. "קחי את  ארוז ו מ תו וסביבו עולטקה הרעוע הוא ישב על מיטוב כחול. ב-דום א-

מה את בכלל  "  כששאל ו החשדני סקר אותימבט .הגדולה" הוא אמר "תוכלי עדיין להשתמש בה"

עניתי מרוצה מעמימות תשובתי. "אבל   ,באוויר"אותה "אני רוצה לפרק ולתלות   .עושה איתה?"

היא היתה  ועשן הסיגריה שהצית ערבב אותן. שלו  מעל הניילונים  חפו יר היא עוד טובה..." מילותיו 

, שכובה על צידה מרוקנת מאיבריה הפנימיים. חמלתי אותה בבדידותה בקצה  הקטנה ביותר

.  חסר תכלית  מרחבי האופק שהיו פעם 'שם' בשבילה ועל הבור השקוע שהפך ל'כאן'אל מול   המעגן

פרתי  ח. ומקבורת  תוגאולגוף גווע שאני הסיכוי האחרון לכ ,זבונה יהיא שוכבת בעששנים 

יעודה   את תכננתי לביתי  נובדרכ ו על גג המכונית אותה  העמסתי , מתחתיה, רוקנתי את תוכנה 

  ,סכין חדהבאותה כדג  . הוא פילטלחלקים לבתרה  אסיסטנטלא העזתי בעצמי וביקשתי מהחדש. 

ומפיץ  חותך בגופה עשוי הפיברגלס הדיסק  בעוד. רים נוספיםאת הראש, הזנב ומספר איב ירוהשא

לא תצא לדרך בכוחות עצמה אלא  ידעתי שלעולם היא כבר לא תשוב לקדמותה ו חומרים רעילים 

שוב מספרת לעצמי שההרס   ,באי נוחות זזתי ,פעולות סופניותמ יתחשש מאז ומעולם שליחה שלי.

 חדשה.   משהויוצר 

במישור אחד  "יותר ימינה...   .נותנת הוראות לתלייןאני לבן מרצפה עד תקרה מצוחצח ובתוך חלל 

יותר  . ארץלתלויים בין שמים יהיו   גופתה  חלקיש...קו פני המים יישאר כרעיוןש עם החלק השני...

אני מסבירה  שוכ ,סבלנותמאבד  רוהוא כב  שוב אני מכוונת .שיראו את זווית השקיעה..." למעלה

תר לעוד קצת ניווט בחלל על אף  עהוא נ  ,חוף ותיגע בקרקע באריכות למה אסור שהיא תגיע לאיזה  

  ייני לבינהבכש בעבודה תלוית מקום אני תולה סירה מחלקת את ההוראות. שפקפוקו בקברניטה 

  חוללה באופן מפתיע גווייתה המבותרת  .שסך חלקיה גדול ממנהך תליתי אותה כ אז תלות הדדית

שחור כתהומותיי  היה  ,ת לקו המים הדמיונישמתח ,שחור איבריה.  את שהתחולל בנפשי בחלל

האורגניות    .שמשך אותי מטה כעוגןוירדו שהתפתלו  חוטים בהזפת שנוצקה לירכתיה נזלה ו

השחורה שזזה והשתנתה הכילה זעקת מוות לכל אורך דרכה מטה. דקיקות חוטי הזפת  

געת  נמשכת לואני כמו האקראיים שנערמו והרישום שיצרו על הקרקעית הלבנה הפתיעו אותי 

כל כך פתייני. אני חייבת להכניס  יכול להיות חומר רעיל והרסני   תמהה כיצד םיופי של נצנוצב

אותו  מעל בלבן   החייאתה התרחשהמים התלויים. התוך  קצת חיים אמרתי לעצמי, קצת איזון ב

  ,שזוויתו הזדקרה כלפי התקרה הגבוהה מעוף ב ףהזדק. ראשה שבין נשימה לצלילה לא מסומן קו

  אל תקווה מושכים מעלה חבלים בהחלקים הלבנים שטיפסו בזוויות חדות היתמרו  גבוהה.  

על הרצפה ועל   יםאפורשפריץ עצמו בה הצל של הכל  בקובייה הלבנה . שהתנוססה מעל ראשי

בין העליונים  חלקי גופה המרחפים לצד בחלל  נעגופי .  שוטטתי ויצר הכפלותהקירות שביניהן 

  עומדת בצומת בין עצמי  מצאתימה למעלה? ... מה למטה?.. גע אותי. ילתחתונים והמתח הזה ש 

מיכל שנועד  .  הבחירה בידיש והבנתי  אהבה גדולהל אור חדש,ל למשיכהשחור  ה  מעמקישקיעה ב

   .גורלםתסמן את  שהפלגתםנוסעים  במותו מכיל להכיל נוסעים ולניידם מכאן לשם ובחזרה 

לאורך  צפייתי שהיא תחולל את הגלגול שלה בחלל נענתה והיא נתנה סימני חיים גם אחרי הסוף. 

עם סיום  . חלקם הפליגו ליעדם וחלקם גילו יעד חדש, ממנה ויצאו לתוכהנכנסו  התצוגה נוסעים



אם האישה    ספק. הסטודיו שליחצר במפורקת כגופה ועגנה   הסופיהגיעה ליעדה  עליזההתערוכה 

לשחרר את   שזו העתשמחתי  ואני העגום היתה שבעת רצון ממצבה שעל שמה היא קרויה המתה 

שהייתה כשמצאתיה  פי חסרת הילה כ,  הלמחצה באדמ  השקועשמוטה וסופה כתחילתה . כולנו

 . בה אחוזזיכרון שלושתנו עוד   חרטומהבין ירכתיה לאך  לראשונה 

.  

 

 


