
 יש הגיון בשיגעון

הגשם לא חדל לרגע, מצליח  .  אותו בית הקפהב  תרצה וערן ישבו    שנה קודם לכן בדיוק  

והלאה את העשן החמים    הםלהחדיר את צינתו המקפיאה מבעד לזגוגית הכפולה, נושף מ 

מופנים הצידה לעבר הזגוגית,    הםשותקים זה מול זו, ראשיישבו    הם.  ושמילא את חלל 

 . על הכביש הכהות, ההולכות ונקוותו  בשלוליות הגדולות ובהו

 . ומבלי להפנות את ראש ,ערןן "בערך עשרים אנשים הגיעו, אולי אפילו פחות", ציי

  ו ת ל  שא  שמבטה של תרצה המשיך להיות נעוץ באיזו נקודה בלתי ברורה אי שם, כאילו  

הבלתי פוסקת  התנועה  כי  לא היה קשה לחוש    . ובכל זאת,נוגעת לעניינה כלל ועיקראינה  

  –  ערן לעצמו  חשב  –גברה מעט. התרופות האכזריות האלה   ,של  ברכיה הנוקשות זו בזו

 . כולו המוח במחיר טלטול הגוףמשקיטות את סערות הן 

 ענתה כמעט בלי קול. היא "  .ספרתי .איש עשר- "שמונה

  ו . עיני לעברה  ואת מבט  הוא גם    ה, והפנ ואת ראשה פונה מעט לכיוונ  ערן ה  רא  ו מזווית עיני 

  והותירו  את עיניה החומות, הרכות, שמזמן כבר ניטלו מהן השמחה והעצב גם יחד פגשו

עמומה,   חרדה  יופיה רק  בה  לא מצא  מעולם  עם השנים.  ומתקהה  יוצא מגדר    הולכת 

את העובדה,    ולעצמ  ןבה מקרוב, ציי   ןבהן לא התבונ ש, אבל כעת, לאחר שנים רבות  הרגיל

ששישים ואחת שנותיה לא הטביעו בפניה ולו קמט אחד. הלבוש השחור הצניע במידת  

 אחד של חן. פעם היו לה לא מעט כאלה.  לה עוד קב  והוסיףמה את גזרתה הרחבה,  

בשולי  .  תוך הגנבת מבט נוסף לעיתון שהיה מונח על השולחן  ,מהקפה המתקרר  םלג  ערן

מודעת היתה  הפתוח  שגרתית,  א    הדף  הודיעובל  וכל    ובה  על  בני  תרצה  גילת  משפחת 

  הלוויה פטירתו בטרם עת של שאול. בהמשך נמסרו באותיות קטנות פרטים אודות מקום  

 . ומועדה

 , מחזיר אותה בבת אחת לכאן ולעכשיו. הוא אמר"רותי ורוני לא באו",  

עם   לקנות  אפשר  ילדים  שגם  הוא חשב  תמיד  להם האסימון.  נפל  סוף  סוף  לו.  "מגיע 

 שטויות כמו קלפים וויסקי. זהו, אותם כבר ניטרלתי." 

 "וללוויה שלך הם כן יבואו?", קינטר. 

ם לראות אם אני חיה, אז למה שיבואו כשאמות? וחוץ מזה,  "מה אכפת לי? הם לא באי

 נוכחות בלוויה היא לא תנאי למימוש צוואה". 

 "את כועסת עליהם"? 



לו חרדות הם חיים...", היא הסירה  "כן.  לא. לא יודעת... אני יודעת מה הם עברו... בא  

ללחי   אותה  וקרבה  לצלחת  מתחת  הנייר  מפית  את  שלתה  משקפיה,  לקלוטאת  את    ה 

 הדמעה הנמלטת. 

 . להקשות ערןהמשיך ",  ל לא מעטב  ס  את כועסת? הרי גם הוא   עליו"אז למה 

 . ואך המשיכה לדבר אלי תרצה השתהתה בתשובתה. היא החזירה את מבטה אל החלון,  

. אני לא יודעת אם אני כועסת עליו, אבל הוא חייב לי את הפעם  גם לו זה היה קשה,  נכון"

ובלי כל השמונה עשר לקלקים, שמרגישים חייבים  שלו    הזו  ' אירנה'ההאחרונה. לבד. בלי  

 לו משהו." 

לרבדים אישיים עמוקים אבל החליט בכל זאת לשגר  ערן ידע שהשיחה הולכת ומעמיקה  

 מהתחלה?" "את חושבת שהוא בגד בך  שאלה ישירה:

"לא, אני בטוחה שלא. עד שרותי  התשובה לא הגיעה מיד, ואחר כך הזדחלה בקול שקט:  

 ". שלי  נולדה היה לנו נפלא. הוא נשבר אחרי האשפוז הראשון 

להתגרש  אז  " לחילופין,  או,  לחזור?  ממנו  דרשְת  לא  הביזיון  ממך  למה  את  ולהפסיק 

 . בעדינות הוסיף לחקורהזה?",  

 חפש הגיון אצל משוגעים?" אתה מקלות, "  וגערה ב היא "נו באמת", 

  יר חז , ממעט את הנושא  הולכן שינ   נוחות,-ערן הכיר את המשפט הזה, שתמיד גרם לו לאי

 את הזמן ארבעים שנה אחורנית. 

 ששאּול היה פעם כמו אלוהים בשבילי". , "הוא אמר",  "את יודעת

 כשהתחתנתי איתו?"   "תזכיר לי בן כמה היית  

 ממורמר.  הוא עשה עצמו"מספיק גדול בשביל לשטוף לכם כל ערב את הכלים בכיור", 

"מה אתה מתלונן? לא קיבלת כל יום מחזיק מפתחות חדש לאוסף?", זו היתה אמורה  

נותר כבוי. מבטה נתלה פתאום שוב באיזו  של תרצה  להיות עקיצה מחוייכת, אך חיוכה  

   שקע בהרהורים. ערן , ואילו  בלתי קיים באופק  ,נקודה עלומה

שעבר בפרוזדור בדרך אל הכיור  בעת  רובצת על הכורסה בסלון,    אותה אז,   הרא בדיוק  כך  

. כך נשארה לבהות גם במהלך הטקס היומי הקצר,  מלא בכלים מלוכלכים  ו שהמתין ל

הצבאי מעל כתפו, מעביר יד בשערה ורוכן לצאת ידי   תיק הצד בו היה שאול מוריד את ש

ל נכנס  היה  כך  אחר  לחיה.  על  נשיקה  של  חובת  את  כדי    ממול  ההוריםדירה  לקחת 



שיבואו    ,חבר'ה של הקלפיםבשביל הקנו עבורם ואת הויסקי המשובח    םההמצרכים ש 

 בערב.  

חיטוט בפחי אשפה  של  של צווחות היסטריות יום ולילה,    תקופה   ה הגיעלא רחק היום ו 

לקרובי   ספיישל  במוניות  מוסברות  בלתי  ונסיעות  חשאיים  סוכנים  של  רשימות  אחרי 

ונכנעה לצמד האחים    ,התרצתה ברגע של חסדהיא  לבסוף    .משפחה נשכחים בקצה הארץ

 לובשי הירוק שתמכו בה בהליכתה הכושלת עד שנסגרה דלת האמבולנס.  

ל וליתיום. השקט שעטף אותה היה מנוגד  מוכת חשמ  ,תרצה הביתהחזרה  לאחר חודש  

ימה לטירוף ששלט בה קודם. לאט לאט   מעט מן הברק  ו  ,עצמהלהחלה לחזור  היא  עד א 

, לקנות בגדים, נעליים, ועוד  יותר ויותר  להשקיע בעצמה  אחר כך התחילה  .חזר אל עיניה

צריך את התרופות  מי  " להגיד שמעולם לא הרגישה נפלא כל כך.  ו בגדים, ועוד נעליים,  

 היה תמיד המשפט שבישר את מסלול ההתרסקות הבא. וחוזר חלילה. ",  האלה הדפוקות  

הוא  משהו.  שיגיד  כמצפה  עיניה,  את  בערן   ונעצה  מהחלון  ראשה  את  החזירה    תרצה 

 אך לא מצא עוד מילים.  והתנער ממחשבותי 

 

* 

 לתרצה. התקשרהוא את המודעה על פטירתו של שאול   ערן ה  כשרא, בבוקר

 "אתה תסיע אותי לבית הקברות, נכון? ואחר כך תיקח אותי לשתות קפה".

 . הוא התפלא לכאורה, " "קפה? 

אז הפעם  שנא את המשפט הזה מ  ערן   .הוא ניתק חפש הגיון אצל...".  אתה מ "נו באמת.  

 החלה להשתמש בו. היא ש  הראשונה

נחלש  יעוכשהג הקברות  בנקישות    ,הגשם  לבית  השקט  את  הפרו  מעטות  טיפות  ורק 

 פזורות על גגון הפח של סככת בית הלוויות. 

  – לבין תרצה    ערןין  ב ומבטיו ריצדו  "עוד מישהו צריך לבוא?", שאל החזן בקוצר רוח,  

 אין לנו מניין", הוא הוסיף בשקט. עדיין " .בטקס  הנוכחים היחידים

קשה היה לה להסוות קמט  אתה יכול להתחיל", דחקה בו תרצה. אז שיהיה בלי מניין. "

להגניב אליו    מיהר  ערןלרגע הוא הרים גבה משתוממת, אך    וית פיה.ושל סיפוק שבצבץ בז 

   , והוא הבין שעליו להמשיך.שני שטרות כסף



פנה לעבר חלקות הקברים וסימן 'אחריי' לשני  ואז  החזן ערך את טקס הפרידה החפוז,  

בעקבותיו. תרצה הצטרפה   האלונקה  מגלגלים את  נשאר    ערןואליו,  הקברנים שהחלו 

הקבר.  ובמקומ  לעבר  מתרחקים  בהם  צופה  התיישב ,  את    הוא  ופתח  האבן  ספסל  על 

העיתון בעמוד הפנימי. המודעה של תרצה ומשפחת גילת, המבשרת בצער על פטירתו ללא  

 שנה שעברה.אותה ב הוא ראהשבו  עת של שאול, היתה בדיוק באותו מקום

חזרה להתגבר.    , כשתרצה  שוב  החל  ל  היא הגשם  והושיטה  המטריה  את  זרוע    ו פתחה 

 צטרף. יכפופה ש

 לפני שנה. היה אז בדיוק גשם כזה".  בו שישבנו זהלקפה הזה, "קח אותי שוב 

בדיוק גשם כזה. גם בשנה שעברה, וגם בזו שלפניה, וגם בקודמת...  , "ערןאישר    , ""כן

תרצה, איך ידעת לפרסם כל שנה את המודעה בדיוק באותו תאריך? איך ידעת   ,תגידי לי

 שהוא ימות בדיוק ביום הזה?" 

 ם ועמוק מבעד לזגוגיות המהבילות של משקפיה. מבט חּו ותרצה נעצה ב 

 בלחישה, "נו באמת..."  ו"נו באמת", גערה ב 


