
ִלי ה בְּ בֵּ  ִדבּוִרים ַהרְּ

 

 

ִלי ה בְּ בֵּ ת   ִדבּוִרים ַהרְּ ַתַטחְּ ת   ִהשְּ ַתַחלְּ ִהשְּ    וְּ

ַבְך  ִמַתַחת ֶאל ש ַלסְּ יֻב   , ַהמְּ

תּום רֹות ַהס  ִנים ַעשְּ  , ַלֶשֶמש ש 

ה ִמֶמּנּו ע  קְּ ה ב  ל  ל     ַהיְּ

ֹּא ִציִתי ֶשל מֹּעַ   ר  ל   ִלשְּ ה  כ  ל   . ַהַליְּ

את   ּוַמה תֹוכֹו ִלי הֹוצֵּ ַהבְּ  ?  מֵּ

תּול  חֹּר ֲחַתלְּ בּועַ  ֶבן ש   , ש 

חַ  ל צֹורֵּ כ  ִעיר כֹּחֹו בְּ     ַהז 

ם ַהֹּלעַ  ַעל ם ֶשל  ַהּנֹוהֵּ עֹול   ,  ה 

עַ  ִגיד נֹוגֵּ ֶשה  בְּ  , ַהחֶֹּשְך ֶשל ַהּנ 

ל כ  אֹּדֹו בְּ ר  מְּ ִעּוֵּ  .רֹוֶצה  רֹוֶצה, רֹוֶצה ה 

 

ִלי ַכף , ִדבּור בְּ ה י ד בְּ יֹוַדַעת ַרכ   וְּ

ת   ת   אֹותֹו ִלי הֹוַשטְּ ַתַכלְּ ִהסְּ ר וְּ  י ש 

יַני ַעל ַעל  עֵּ  .  ּגּוִפי וְּ

ִתי  ַוֲאִני ַקחְּ  . ל 

 ( 96)"השתוות, עמ' 

 

 

 חמוטל בר יוסף ל

 

 סיפור / רחלי מדר 

  צא.ושיה זכתבי העת הישנים ובחר אחד בעצימת עיניים. פתח באקראי בשיר. אי יהודה רפרף על 

עניים ירוקות  מגלה גורת חתולים שחורה ו מהאדנית בחוץ. היזלואיוצא החוצה לקטוף קצת  

.  או מאוחרהיה כאן ביקור, הוא חוזר רק מחר השותף שלו לא ירגיש שהיסוס קל,  ו.מבזיקות אלי 



" והוא לא יודע למה אבל הקול שלו  את יכולה להיכנס פנימה.עכשיו " לוחש לה  " יהודהבואי "

מסתכל שוב   " הואממה נרטבת ככה?" מאד רטובה. . קצת רועד. היא נכנסת בזהירות. רטובה

איך   הייתה בוכה עכשיו. מתחילה לספראם הייתה אישה היא ואז חשב ש . מתי ירד גשם?.החוצה

מטאות הסבוכות האלה של נחלאות. והחבר  ההפוך והלכה לאיבוד בס  לקחה את האוטובוס בכיוון

קשר הערב. הוא בטח כבר לא אוהב אותה בכלל. והפלאפון שלה נירטב ונגמרה  לא התהוא  –שלה 

בשבילה. יהודה היה מקשיב לה בזהירות, מציע לה   ל גלאקסימטען ש  הודהלו הסוללה ואולי יש לי

אחר כך משאיר אותה  ומנסה לחשוב למה באמת החבר שלה לא התקשר.   מגבת ליבש את השער

  הה חתולתהי בסביבה. אבל עכשיו זומטען של גלאקסי  היוצא לגשם לחפש לעם כוס התה ו 

  .על רעות  סיפר לההוא . אז לענות  אז יהודה היה מוכרח – שאלו  ת שלהים הירקווהעיני 

.  על ספסל ליד תחנת האוטובוס לבד  ישב הזקן ..".קן שפגשתיהכל התחיל עם הז "את מבינה?

ושאל   לאן ללכת. לפתע הזקן פנה אליויהודה תהה עם הוא גם מחכה לאוטובוס, ואם יש לנו 

וחשב   " ויהודה שאל בצער אם הוא הלך לאיבוד,, צולע?ראולי ראיתי חתול אפו?.. "סליחה בחור

  .מחכה לו כאן כל בוקרפשוט ושהוא   ,ענה שלא  הזקןאבל   לעצמו, מי יודע כמה הוא קשור אליו.

מה יקרה אם הזמן יעבור והחתול לא   לחשוב סיכם הזקן. יהודה התעצב   .."והיום הוא לא בא."

" הסביר יהודה לחתולה שכבר התחילה  שהלכתילפני אז "יגיע. מה יעשה הזקן? עם מי ידבר? 

שמעתי אותו   אבל כשהתקרבתי .כננתי לעצור לידו, לשמוע סיפור או שנייםת להראות יבשה יותר.

לא   ."אתה תבוא היום??!" "קרשיא!" אניקה בהולה כזו" קרשיא! במין פ קורא לו "קרשיא!

   זה. המהקול הייתי חייב לברוח להתרחק.  .מיהרתי הביתהעזבתי את המקום ו  יכולתי להשאר,

הם צולעים.   בודק אם .בכל מקום ועקבתי אחריהםראיתי חתולים אפורים  בחודשים שאחר כך

ה שעברה ממש  בחור . ומיד אחר כךקרשיא?"שאלתי אותו "  -חתול נעצר והתבונן בי   בוקר אחד

  אחר כך נולדה לנו רעות. לא הרבה זמן  הסתכלה בי, אז הייתי חייב להסביר לה.  נעצרה ולידי  

  מחפש את החתול האפור. .ליד הספסל ההוא  מידי פעם הייתי עובר עם העגלה של רעות

.  ואלי  השנכנס החתול עכשיו את ה  שאל יהודה ", את קרשיא?אותו  הרימכ  אתמה איתך? "אז 

 : תמגרגר ה בעורף והחתול המלטף את החתול 

"אז מה לשים לך בכריך" יהודה חותך חתיכות דקות של מלפפון, פותח קופסא של טונה. מוסיף  

ן. אבל הוא  בצד עוגיות שיבולת שועל ותפוז. רעות קטנטנה, היא בחיים לא תאכל כל כך הרבה בג 

תבונן בערגה בילדים עם הקופסאות.  השחר לבית הספר, והוא החה לו ממרח . מאז שאמא מרחייב

היה מזהה אותם. קופסא אחת לטחינה. אחת   אפילו בעבודה שנא ילדים עם קופסאות. הוא

קמתי היום בשש "של  מבטתמיד גם ואיתם  לירקות חתוכים דק. שקית עם לימון ושמן זית.  

ת שלי בחיים לא  פטריה וחוזר לעבוד. הבצמו קפה בקהיה קונה לע יהודה  ."בבוקר וזה היה נפלא

 אני כבר אבוד.  ברגעים האלה,לעצמו יהודה  , הבטיחתקנא בילדי הקופסאות

אחרי הצהרים הם יושבים באמצע הסלון ומרכיבים מגדל גבוהה מקפלה. רעות צווחת מאושר  

ות  כך שכל הבית מתמלא בצחוק המתגלגל שלה. השולחן מלא במב ,ומפזרת את הקפלה לכל עבר 

צהובות קטנות שהיא פיזרה. הכיור מלא בכלים מלוכלכים בספגטי. אבל לא אכפת להם. בכלל  

מהקופסא, בכף. יהודה ידע   , ישרהם מביאים גלידה לסלון , ואוכלים ככהיה אכפת?  למה שיהלא. 

כל הזמן שאצלו בבית יאכלו גלידה בכף, ככה. "כי אם כבר אוכלים גלידה צריך לעשות את זה כמו  

   ם שלהם. ורוני הסכימה.ריך" הוא הסביר לרוני פעם באחד מהדייטישצ



אחר כך הם יוצאים לסיבוב. יהודה עם העגלה של רעות בת השנתיים ורוני לצידו עם העגלה של  

מרימים   הרגל השנייה דוחפים קדימה ואזצבי התינוק. שניהם משעינים רגל אחת על העגלה, עם 

 יהם דוהרים יחד לעבר השקיעה. אותה באוויר. כמו על קורקינט שנ

השמש נאספת חזרה לפקעת, מגלגלת את החוטים שלה חזרה, יהודה צופה בה מהספה בדירת  

הסטודנטים הקטנטנה, השותף שלו אמר שיחזור הערב מאוחר, והוא כבר כמה דקות נוגע באצבע  

 ישן, האצבע שלו מלטפת בערגה את המילה ילדים. העת  השלו בשיר מכתב 

אבדה לו. הוא לא יודע איפה היא. הוא מוכרח  רעות שקלט   גם מיד כשהתעורר קלט שנירדם ורק 

רעות!! הוא צועק עכשיו! רעות!!?? איפה היא. הוא   בר יכלה להעלם. למצוא את רעות. לאן היא כ 

כשהיה קטן הלך עם אבא שלו לקניון. הכל היה נראה לו גדול  יום אחד . שב שהוא יוצא מדעתוחו

וק כמו הרגלים של אבא  והיו המון אימהות ואבות שהסתובבו. המון רגלים שנראו בדי  כך–כל 

לשאול את אבא שלו מה  כשעמד אמור להבדיל ביניהם. הוא בדיוק   א היה בטוח איך לשלו. והוא 

. אולי כשהוא  שב אולי אבא בכלל לא מצא אותווח הבין שכבר מאוחר מידי. היום הוא  לעשות, 

 .לל לא חזרבכ הוא   הלך לאיבוד

בחדר של  ה דקות נוספותהוא מצא את עצמו נשאר כמבכל זאת , אבל  הוא עדיין אבוד בקניון

קולות  הם מפוזרים על הכר. של המתיקות הזו של תלתלים רכי .רדמהשהיא כבר נ רעות, למרות

צבי מסתכל  מבקבוק לפני השינה.  קטנים שהיא משמיעה בשנתה. אחר כך הוא מאכיל את צביה

 בוק וגומעות בשקיקה את הנוזל החם. עליו בעיניים גדולות השפתיים שלו סוגרות חזק על הבק


