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רגע לפני: למה להביא ילדים לעולם

למה להביא ילדים לעולם? שאלה שחוקה, תמימה עד לזרא, ובכל זאת 

מנקרת. רוב שנותי ידעתי תשובה אחת: אין טעם ואין הצדקה. למה 

להעביר את הסבל לדורות הבאים? 

החיים הם רצף של פרידות. בדידות. מתח ופחד, שאיפה ונשיפה. רעב 

ועוד בדידות. פה ושם נהנה האדם משמחת ההישג, מתחושת הקלה, 

משובע, מרגעים של עונג, צחוק משחרר. ציפור יפה לעין. בירה חלקה 

עם ראש של קצף. אבל בחשבון הסופי הטוב הוא מיעוט חולף, בטל 

בשישים. ולפיכך, איך אפשר, עם כל מה שלמדנו זה כבר על טיבם של 

חיים, לייצר בדעה צלולה תינוק־אדם — ישות סובלת בעל־כורחה?

המשורר האנגלי פיליפ לרקין תיאר את תחושותי בפשטות:

"...ֶאת ָהֻאְמָללּות מֹוֵסר ָאָדם ְלָאָדם

מֹו ׁשּוִנית ַאְלמֹוִגים ִהיא ׁשֹוַקַעת ּכְ

ם ה ֶׁשּיֹוֵתר ֻמְקּדָ ּמָ ַנּסּו ַלֲחמֹוק ּכַ
ר ַאל ּתֹוִלידּו ְיָלִדים".1 ּוְבִעּקָ

1  הבית האחרון בשיר "This Be the Verse" מאת פיליפ לרקין, 1974.
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אלא שלהפתעתי, מלבד משוררים כמו לרקין, לא מצאתי אחים ואחיות 

למסקנה "הפשוטה החותכת, שאין לנו בעצם לאן ללכת";2 לא מצאתי 

סביבי ולו אדם אחד שיסכים איתי, כי טוב נעשה אם לא נצעיד נשמות 

האלה  בחיים  מוצא;  ללא  הזאת  בדרך  וידיעה,  מקיום  חפות  חדשות, 

ללא תמורה.

לצבוע  יכולה  את  איך  בזעזוע,  וחברים  חברות  לי  אמרו  ארנה,  אבל 

בצבעים קודרים כל כך את החיים? הרי הם מלאים בהפתעה ובמשחק, 

בשמחה ובאהבה. החיים הם פלא גדול ויופי אדיר. כן, יש בהם גם כאב 

ואכזבה, ועצב ושגרה ועבודה קשה. אבל אלה אינם העיקר. האם היית 

מעדיפה לוותר על האפשרות לראות ים גועש בסערה? לחוות אהבה? 

לשמוע מוזיקה מתעלה? להזדיין עם אשה מושכת, סוערת ויפה? לצפות 

בה ברגעי הלידה? חברי חשבו שאני מגזימה. שזו מחווה של התרסה. 

They fuck you up, your mum and dad.  
They may not mean to, but they do.   
They fill you with the faults they had   
And add some extra, just for you.   

But they were fucked up in their turn   
By fools in old-style hats and coats,   
Who half the time were soppy–stern   
And half at one another's throats.   

Man hands on misery to man.   
It deepens like a coastal shelf.   
Get out as early as you can,   
And don't have any kids yourself.   

מוסד  הוצאת  המאוחד,  הקיבוץ  הוצאת   "1 השירים  "כל   .1957 אבידן,  דוד  כוח",  "יפוי  מתוך   2
ביאליק, ירושלים 2009, עמ' 76, 77.
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כי  הייתי מוותרת.  גמורה, שכן,  וביני חשבתי כל השנים בכנות  ביני 

העסק לא משתלם. האהבה והעונג הם רק הסחות דעת טובות לנפש 

עגומה. עבודת החיים — המאבק המתמיד בפחד, המפגש עם המציאות 

שרחוקה בהכרח מהישג ידם של הדמיון והרצון — היא עבודה שוחקת, 

ה ידיים. עדיף עליה הָאִין. כן. עדיף לא להעמיס על נפש  מתישה, ְמַרּפָ

חדשה את עול החיים.

והנה, כעת, אני כותבת את הדברים האלה ואני בת 42, בת זוג של מיכל, 

אהובתי, והורה לילדתנו בת השנה וקצת, שלא היתה באה לעולם אלמלא 

ִאפשרתי את בואה, ואני תוהה מה השתנה בתפישת חיי הקודרת. הימים 

הם ימי הקפיטליזם המאוחר בישראל, עידן הפעלתנות הצרכנית והמחשבה 

החיובית. באווירה כזאת, יותר מאי פעם, קשה מאוד להעלות על הדעת 

— קשה עוד יותר לבטא במילים ובפומבי — דברי כפירה שכאלה. החיים 

הם בשבילך רצף של בדידות, מתח ופחד? יש לנו פתרון בשבילך: צאי 

מזה. קחי פרוזק. קחי ציפרמיל. קחי לוריוואן. קחי ריטלין. החזיקי ידיים 

במעגל אהבה בפסטיבל שאנטי בחוף ניצנים. דברי על זה. עשי מדיטציה. 

שתי תמצית עשב חיטה ומיץ רימונים. הפסיקי לעשן. קחי שאכטה. עשי 

מנוי לחדר כושר. סעי להודו. חזרי. מצאי עבודה. מצאי אהבה. עשי ילדים. 

התקשרי למוקד שירות לקוחות. סליחה על ההמתנה. תודה על הסבלנות. 

שיהיה סוף שבוע מקסים. מי שנולד הרוויח!

אבל לא רק התרבות וכפיותיה מפריעות לי לשאול שאלות קודרות. 

גם סיפור החיים שלי, שאינו סיפור אנושי מזעזע, אלא סיפור אנושי 

שגרתי, בורגני להפליא, מקלקל את הזכות לקלל. גדלתי בבית קטן 
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בשכונת רמת חן הנעימה והפרחונית ברמת גן, להורים אוהבים, רגועים 

באנגלית  בדיחות־קרש  של  בית  אמנית.  ואמא  מדען  אבא  ונאורים, 

וכלבי לברדור שמחים, רעבים וטובי לב, ואוכל בריטי על כל המשתמע 

מכך, ושני אחים מקסימים, כל אחד בדרכו. 

ולא זאת בלבד, אלא שברבות הימים, כעבור שנים ארוכות של בדידות 

הלסביּות,  שמחת  את  גיליתי  לחיי,  השלושים  שנות  בראשית  פשוטה, 

יצאתי מהארון, ומצאתי חברות וחברים, ואהבה, ונפשי נקשרה בנפשו של 

גל, ילד קטן, היום בן שמונה, בנה של חברתי לשעבר, ובגיל 38 התאהבתי 

ולימים יצרנו יחד משפחה, היום בת שנה, ורגש האהבה החם,  במיכל, 

הטוב, אל בנות משפחתי הקטנה עולה וגואה בקרבי. על מה אתלונן?

ובכל זאת אני מרשה לעצמי להתעכב עוד מעט על השאלות האלה: 

למה להביא ילדה לעולם? אני מתכוונת: למה לעשות לה את זה? האם 

התינוקת שיצרנו זכתה בחיים או נידונה להם? ומה מקומו בחיים של 

הסבל? מה מקומם של כאבי הלב ותעוקת הנפש? והניכור? מה בדבר 

הניכור? האם אפשר שבאמת, כדברי אבידן, יש לכל אלה תפקיד נסתר, 

הבדידות  בעול/  המוזרה  "הנשיאה  את  מפריך  ולא  מצדיק  שדווקא 

הגדולה והייאוש הגדול"? 

יומן, שכתבתי בפנקס  הרשימות בספר שלפניכם מבוססות על קטעי 

ועבה בכריכת קרטון ממוחזר, במשך שנת החיים הראשונה של  קטן 

נעמי, בתי. שנת האמהּות הראשונה של מיכל, בת זוגי. שנת ההורות 

הראשונה שלי. Annus mirabilis. שנת הפלאים. 

הקטעים שורבטו בשעות מאוחרות של הלילה אחרי תהלוכת הרדמה, 

או ברגעי התנומה של נעמי בחיקי על הספה בשעות היום, או ברגעים 
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פנויים אחרים שנמצאו בין שעות הפרנסה לבין שעות ההורות. לפעמים 

הכתיבה.  בזמן  שנרדמתי  וניכר  לקריאה,  קשה  היד  כתב  את  מצאתי 

לפעמים כתבתי רק מילה או שתיים. נעמי מחייכת. נעמי מתהפכת. את 

הרשימות מהיומן העליתי על מסך המחשב מיד בתום השנה. השארתי 

את לשון ההווה שלהן, ורק הוספתי מעט מחשבות ופרטים, השלמתי 

קטעים שהותחלו, השמטתי מעט וסידרתי.

השראה לכתיבת הספר שאבתי מספרים שליוו אותנו בשנה הזאת ובהם: 

Operating Instructions המצחיק והבוטה של אן למוט, שהוא יומן 

שנת חייו הראשונה של בנה, סאם, ושל ההורות המופרעת מעט שלה 

— סופרת אלכוהוליסטית, ענייה, וגם נוצרייה מאמינה, בלי בן זוג אבל 

 The Truth עם חברה טובה, עם ישו אחד, ועם הרבה זמן למחשבה. או

About Babies מאת איאן סנסום האירי, מעין לקסיקון אלפביתי של 

גידול תינוקות, שכתב אב צעיר, מהורהר, שמחפש השראה. ולהבדיל, 

The Baby Book, מדריך ההורות של סירס — שכתבו ד"ר סירס רופא 

הילדים ואשתו מרתה האחות המקצועית, שגידלו שמונה ילדים ויודעים 

לתאר כל תו ותג בחיי הגוף והנפש של נעמי ושל בני מצבה הקיומי.

הקריאה בספרים כאלה העניקה לי ולחברתי תחושה שאנחנו לא לבד. 

קראנו  התעורר,  שלה  כשהתיאבון  מעט,  להתעגל  התחילה  כשנעמי 

השוואה  צ'סטרסון[  קיי  ג'יי  הבריטי  המסאי  ]בעקבות  סנסום  אצל 

לילה  בכתה  חזירונים. כשנעמי  לבין  תינוקות אדם  בין  מלאת אהבה 

אחד במשך שלוש שעות ברציפות, קראנו אצל למוט: "אמש היה מוות. 

וייטנאם. הוא בכה מגזים מעשר בלילה עד אחת לפנות בוקר..." 

סיפוריהן של נשים זרות כלמוט, שעברו כמו מיכל את מהפך האמהות, 

ההורות  על  הצד  מן   — כמוני   — שמתבוננים  סנסום  כמו  אבות  ושל 

��� �� 12 ���.indd   11 2/21/11   11:56 AM



 12

שלהם בהתרגשות, עוררו בי ובמיכל הנאה משונה מההכרה כי הייחודי 

והאינטימי ביותר הוא גם שגור, רגיל ומשותף. בבידוד העירוני המסוים 

ילדים  מגדלות  של  דורות  אמהות,  נשים  של  שבט  בהיעדר  שלנו, 

מנוסות שסובבות אותנו עם סיפוריהן, עם ניסיון חייהן ועם חוכמתן, 

מצאנו ידידּות בספרים.

 — שלי  המסוים  המבט  הוא  שלפניכם  ביומן  ביטוי  לידי  שבא  מה 

לפעמים סנטימנטלי, לפעמים עיתונאי או מהורהר — על השנה היקרה 

הזאת. למיכל, בת זוגי, האמא בסיפור הזה, היתה זו בוודאי שנה אחרת, 

שונה בתכלית משלי; ולנעמי עצמה — ובכן, על השנה הראשונה שלה 

לא נדע כנראה לעולם. מה שנוצר הוא תיעוד של הורות מתהווה של 

אשה שבחרה לא להיות אמא בגופה; שחשבה כל חייה שהיא בוחרת 

ובכל זאת קשרה את נפשה  ילדים,  לחיות בגפה ושאינה רוצה לגדל 

זהו תיאור של מצב  ואימצה אל לבה את בתן.  בנפשה של אהובתה, 

חריג יחסית: אשה שאינה אמא זוכה להתבונן באמהות ובהורות )שלא 

לומר לתפוס את עמדת האבהות( התבוננות קרובה, מדרגה ראשונה. 

והולכים. של משימות קטנות,  ימים באים  זהו תיאור של שגרה. של 

רגשות גסים, אתגרים פשוטים. תיעוד של היומיומי במובן הרגיל — 

גשמי ובלתי דרמטי — ביותר. 

אגב כך, בתוך השורה ובין השורות, מצאתי ברשימות האלה דבר־מה 

שלא חיפשתי במודע כשיצאתי לדרך: שיעור מבוא בהיבטים החיוניים, 

היצירתיים, של עוגמת הנפש — הסבל, הדכדוך, הייאוש הגדול. ניסיון 

ראשוני לענות על השאלה: כיצד לתת מקום למלנכוליה, בלי לנסות 

הקיומי  העצב  לנוכח  אותם,  ולקיים  חיים  להביא  איך  אותה?  לסלק 

ומתוכו.
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אפס: חבלים

23 בפברואר 2009 

יממה תמימה של צירים ועדיין סגור. "הם לא עושים את העבודה", 

המוניטור  על  שמוצג  בגרף  סמכותי  מבט  מעיף  הוא  הרופא.  אומר 

לוחצים,  הם  העבודה.  את  עושים  לא  הצירים  מסויג.  רושם  ועושה 

דוחפים, קורעים — מיכל אומרת שהכאב הוא כיווץ ומתיחה, משיכה 

וכיווץ, מין כאב מחזור עז בריבוע; דקה של כאב, והפוגה של שלוש 

דקות, דקה של כאב, והפוגה; והכאב נשלח גם לרגל, מתחת למפשעה, 

צורב־שורף, היא אומרת — כך כבר במשך יותר מ־24 שעות — אבל הם 

לא עושים את העבודה. הרופא מעדיף לעשות את העבודה במקומם. 

הוא קצר רוח. הוא מבקש להאיץ, לזרז. יממה של צירים, הוא רוטן, 

זה עובר כל גבול. "הקצב של הלידה הזאת לא עומד בשום סטנדרט", 

הוא פוסק.

שרון, מדריכת הלידה, אמרה לנו בקורס ההכנה שציר הוא כאב מעניק 

חיים ולכן אפשר לסבול אותו. מיכל שותקת ברגעי הכיווץ או נאנחת, 

בשקט, ונרדמת ברגעי ההפוגה. היא עדיין יכולה לסבול. אני משתאה 

לנוכח השקט והנועם שניסכו במיכל למרות — אולי בגלל — הצירים. 
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היא נשענת עלי ואנחנו נאנחות — מוציאות אוויר בקול בס נמוך מים 

המלח — ביחד.

אני חושבת שלמילה העברית ציר — שהופיעה לראשונה במקרא — יש 

באמת צליל של כאב. ציר. אונומטופיאה. אבל המילה המקראית "ֵחֶבל", 

שיש לה שורשים גם בארמית ובערבית, ואומרת גם היא "מכאוב", יפה 

עוד יותר. "צירים וחבלים יאחזון כיולדה" )ישעיהו י"ג(. חבלי יצירה. 

חבלי אהבה. אני חושבת שחבל על הֵחֶבל של מיכל. ושאני לא הייתי 

מסוגלת לסבול את החבל שלה. אין לי אומץ. אין לי כוח עמידה. ואני 

חושבת, זה מעניין: באנגלית אלה הכיווצים )contractions(, הפעולה 

של  הפיזית  הפעולה   ,)labor( הלידה  מלאכת  או  הרחם,  של  הפיזית 

היולדת — שמביאים את התינוק אל העולם. בעברית נדמה שהיולדת 

אינה נוטלת חלק פעיל במעשה הלידה. זה לא משהו שהיא עושה. זהו 

הכאב — הציר, החבל, הסבל עצמו — שמביא חיים. 

———

קווצת  על  ומצביעה  אלי,  זה? שרה, המיילדת מחייכת  רואה את  את 

שיער שחור, שמבצבצת בין רגליה של מיכל. היא כבר כאן. תכף היא 

גרונה  בכל  צועקת  חיוורת,  היא  הלחץ.  צירי  בין  נחה  מיכל  יוצאת. 

ברגעי הלחיצה, ונחה. הפיטוצין שזורם בדמה מזרז את ההתכווצויות. 

האפידורל שנזרק בגבה — כדי לעזור בשחרור השרירים, כדי שהלידה 

הזאת תתקדם בקצב משביע רצון־רופאים — אינו משכך עוד את כאב 

הלחיצה.

ביטחון.  השרתה  מיד  בצהריים.  הלידה  לחדר  נכנסה  המיילדת  שרה 

בעיני  הביטה  שלה.  במשמרת  יקרה  שזה  הבטיחה  בשקט.  דיברה 
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כשדיברה, הביטה בעיניה של מיכל כשדיברה, הכירה בה ובכוחותיה. 

הבחינה ברוח הנעימה והשקטה, ובעייפות הגמורה, ששרו על החדר 

הזה במשך יומיים תמימים, והשתלבה בקרבנו כחברה ותיקה.

עכשיו תשע בלילה, ושרה מכינה את עגלת הלידה. נוזלים, מספריים, 

כפפות. מיכל שוכבת, לא לוחצת, אף שצירי הלחץ לוחצים ללחוץ. זמן 

פיטוצין הוא זמן דחוס. עיקש. קצר רוח. הצירים תכופים יותר. דוחקים. 

עכשיו הם עושים את העבודה. תשעה וחצי סנטימטרים של פתיחה.

מתכוונת  שהיא  מרגישה  ואני  שרה,  אומרת  אותה",  נוציא  "בואו, 

לשלושתנו: מיכל, שרה ואני נוציא ביחד את התינוקת שכלואה בתעלת 

הלידה. מיכל לוחצת עם כל ציר, מוציאה אוויר, צועקת. אבטיח בפי 

הטבעת. כך היא מתארת את הכאב. כמו אבטיח המבקש לצאת מפי 

הטבעת. אני בקושי נושמת. אני פוחדת שקווצת השיער תישאר בפתח 

הֶחֶבל  תיחנק. שצעקת  לגזרים. שהתינוקת  תיקרע  עולם. שמיכל  עד 

תיָקּבע בנפשי. המיילדת מבקשת ממני להחזיק את בקבוק השמן. אני 

נוסכת אותו על הפתח, והיא, בתנועה מיומנת של קוסם, מוציאה את 

הראש ומסובבת ומעלה ושולפת את הגוף והנה היא, חיה קטנה: שיער 

שחור, גוף אפור; עיניים מלוכסנות ונפוחות. צינור משוך מטבורה אל 

תוך הרחם של מיכל. 

כן, זהו בעל חיים, אין ספק. רק לא ברור מאיזה מין.

שרה מניחה אותה על הבטן של ִאמּה.

קשה לתאר את תחושת ההקלה והפליאה על כך שהיא כאן בחוץ. קשה 

לתאר את הפליאה וקשה להישאר איתה. הווה חדש. בכי ראשון. יבבה 

מגששת  הקטן  היצור  הטבור.  חבל  את  במספריים  גוזרת  אני  קטנה. 

דרכה אל השד הקרוב. העיניים של מיכל קורנות.
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———

עכשיו היא עלי. שרה, מיילדת נוספת ורופאה עוזרות למיכל ללדת את 

השליה שנותרה ברחם מאחור. עכשיו היא עלי. בזרועותי. אני מביטה 

מתכנסת  ואני  החדר,  של  השני  בחלק  המולה  גמורה.  זרה  היא  בה. 

אליה: נועצת מבט בעיני החיה שבחיקי. העיניים נפוחות, בולטות, כמו 

של יצור מכוכב אחר. הצבע אפור. הגוף פצפון. השיער שחור. חייזר 

בחיק. הלב שלי שוקע ואני מנסה לרומם אותו: טוב, אין מה לעשות. 

זאת היא. זהו היצור שהתחייבתי לאהוב. זה לא יהיה קל. היא ממין 

אחר. היא זרה גמורה. אבל התחייבתי.

———

לחדר  שלי  הבת  את  מלווה  אני  הורה.  הנני,  בלילה.  ועשרה  עשר 

בה  יעשו  לוודא שלא  איתה,  להיות  דואגת  אליה,  נצמדת  התינוקות, 

מעשים. אני יודעת דבר אחד: לא אמוש ממנה. האחות מבקשת לקחת 

ואני מתעקשת  הקטנה,  החייזרית  ובה  הפלסטיק השקופה  עגלת  את 

להוביל אותה בעצמי. ִאמּה של התינוקת נשארת בחדר הלידה, מחכה 

שרגליה יתעוררו מתרדמת הזריקות. באגף התינוקות, האחות מורה לי 

להעמיד את עגלת הפלסטיק מתחת למנורה משונה, כמו עציץ בחממה. 

ישנה.  יש בה חיה קטנטנה. ספק ערה ספק  ליד העגלה.  אני עומדת 

עטופה בשמיכה. אורות ניאון קרים ממעל. שאון צווחות של תינוקות. 

אני דרוכה. עומדת. רוכנת. לא לגמרי יודעת מה עושים עכשיו.
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24 בפברואר 2009

עשר ועשרה בלילה. כעבור יממה של בדיקות, הדרכה בהנקה, ארוחות 

והתכנסות  ולהתחזק,  לאכול  מיכל  של  ניסיון  לבנבנות,  חולים  בית 

נרגשת של משפחה וחברים, המחלקה התרוקנה מכל המבקרים. 

כל האבות הלכו לישון בבתיהם. נשארות רק היולדות. רוב התינוקות 

יצאו לגלּות חדר התינוקות. הנשים שוכבות במיטותיהן. נאנחות. אני 

לא אחת מהן, אבל אני גם לא אבא שעוזב את אשתו ואת בתו והולך 

לישון בבית. אני לא הולכת לשום מקום. תווי פניה של היצור הלכו 

והתבהרו במשך היום, הזרות הגמורה הולכת ומתפוגגת. אני שלה. 

———

אנחנו מוצאות מזרן זרוק באחד המסדרונות, ומניחות אותו ליד המיטה 

של מיכל. אנחנו סוגרות את הווילון סביב. התינוקת, עדיין בלי שם, 

ישנה כאן איתנו בעריסה השקופה. אני תופסת תנומה של חצי שעה, 

ומיד מתעוררת, חוזרת למשמרת.

———

כבר  פקוחות.  הן  לרגע  עיניה.  את  רואות  בה.  מביטות  אנחנו  נעמי. 

בדעתנו  עלו  אלינו  שבאה  לפני  נעמי.  זו   — יודעות  ואנחנו  נבונות. 

שמות אחרים. אבל כעת ברור לשתינו. זו נעמי. אחריה באשר תלך. 

אלוהיה אלוהינו. נעמי הקטנה.
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1: צהובה

25 בפברואר 2009

למיכל יש חברה, תמר, מופזת תלתלים זהובים, שאותה הכירה בימי 

"דרגת  המילה.  מובן  במלוא  חברה  שנה.   20 לפני  הצבאי  השירות 

כתב  הידידות..."  היא  בהתחברות  מכול  והחשובה  הנישאה  השלמות 

לדידו,  הידידות".  "על  ההשראה  מעוררת  במסה  מונטיין  דה  מישל 

הידידּות )או החברּות( נעלה על כל קשר אחר — ובכלל זה על קשרים 

הוריים וקשרי אהבה רומנטית — משום שידידות האמת מתקיימת ללא 

מניע, תכלית ורווח. יש בה אהבה ומחויבות לעצמן. זאת לעומת האהבה 

הרומנטית והאהבה ההורית שלהן יש מיני תכלית שחורגים מהאהבה 

עצמה — סיפוק צרכים נרקיסיסטיים, התענגות גופנית, השאיפה לחיי 

נצח באמצעות ההולדה — 
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ַכח, ֵדי ְלִהּׁשָ ְחֶיה ּכְ "ַאְך ִאם ּתִ

ח". מּות ֲעִריִרי ְוַצְלְמָך ִיּמַ

 
3
)שייקספיר, סונטה 3(.

תמר היא החברה הטובה של מיכל בהא הידיעה. האהבה שלה למיכל 

נדיבה. היא קשובה לה. גם אם אינן נפגשות לעתים קרובות — תמר 

 — בגליל  אקולוגית  בקהילה  הרחק  והשתקעה  העולם  ברחבי  נדדה 

הנוכחות שלה בחיים של מיכל מחזקת, מפיחה חיים.

אנחנו חוזרות הביתה מבית היולדות, ואנחנו לא לבד. תמר כאן איתנו, 

עם בנה הקטן במנשא על גבּה. אמא של מיכל ואחותה של מיכל איתנו. 

העובדה שהן כאן, בבית שלנו ברגע הכניסה של נעמי, מאכזבת בשבילי. 

מעמד החזרה הביתה עם התינוקת נתפש בדעתי כרגע רומנטי, פרטי, 

מכונס, וקיוויתי לחוות אותו בדיוק כך. אבל הן כבר כאן. 

מיכל עייפה ודואגת כי התינוקת הפצפונת שלנו לא מצליחה לינוק. 

מדריכות ההנקה באגף התינוקות הציעו בשלב ראשון לסחוט את השד, 

לטפטף את נוזל הקולסטרום השקוף והעשיר — שבקדמת מאגר החלב 

— לתוך כפית, ולהאכיל אותה כך. לרגע, שמחתי לקבל על עצמי את 

תפקיד הסחיטה. לרגע מיכל הסכימה. היא הסירה את הסכמתה מיד 

לנוכח ההנאה שלי והכאב שלה. 

נעמי יונקת בקושי. לא ניכרים סימנים של בליעה. היא מתקשה לתפוס 

בתרגום שמעון זנדבנק, הקיבוץ המאוחד, 1992.   3
But if thou live, remember'd not to be,   
 Die single and thine image dies with thee.  
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את העטרה כולה, ולמשוך את החלב לתוך פיה. איך היא תשרוד? היא 

חייבת ללמוד לינוק. אבל היא מתעייפת. מתחברת לשד, מניעה את 

שפתיה בתנועת יניקה חלושה, ונרדמת. 

בשלב הבא, כך הציעו המדריכות, כדאי לשאוב חלב — לׂשכור משאבה 

מארגון "יד שרה", יש תחנה במרתף של בית החולים — ובזמן שנעמי 

מחוברת  קטנה,  צינורית  שפתיה  בין  להחדיר  לנסות  מהשד,  יונקת 

למזרק מלא בחלב־ִאמּה, כדי שתתאמן ביניקה ובה בעת תוזן ותתחזק. 

אל  הבקבוק  מתוך  השאוב  החלב  את  מושכת  אני  שלי.  התפקיד  זה 

המזרק, ומזריקה אותו לאט לאט, דרך צינורית, לתוך הפה הקטן של 

נעמי. זה לא עובד כל כך טוב. אני מנסה שיטה אחרת: מצמידה את 

הצינורית לאצבע המורה ולחך העליון של נעמי. אני מאכילה את בתי 

נעמי  החלב  את  לקבל  כדי  חיות.  בגן  פצועה  ציפור  שמאכילים  כמו 

צריכה להתאמץ מעט ולינוק מהאצבע שלי. מדי פעם אני מִקלה את 

המלאכה שלה ודוחפת את החלב במזרק היישר לגרונה.

כדאי גם, אמרו, להוסיף תחליף חלב, או חלב אם של אשה אחרת )את 

זאת הן אומרות כממתיקות סוד(, כדי לוודא שהיא מקבלת די נוזלים 

ותזונה. תמר, שמניקה את בנה השלישי, מציעה מהחלב שלה. אנחנו 

נענות להצעה בהכרת טובה ומוסיפות לתזונה היומית מנה או שתיים 

של חלב חברה טובה.

הפיפי  צהוב.  העיניים  של  הלבן  צהוב.  שלה  העור  צהובה.  נעמי 

זו  חרדל.  בצבע  לקקי  אנחנו מחכות  ורק הקקי שחור משחור.  צהוב. 

ציפייה דרוכה, משועשעת: הקקי חשוב. הקקי הוא הסימן והוא הדבר 

של  בשנים  שאיבדנו  אהבה  הקקי.  את  לאהוב  לומדות  אנחנו  עצמו. 

אנאלית  אני  כמה  לי  מזכירה  היא  עלי:  צוחקת  )מיכל  סוציאליזציה 

��� �� 12 ���.indd   20 2/21/11   11:56 AM



 21

בשגרה; מעולם לא איבדתי את חדוות הקקי, לטענתה(.

הצהבת תעבור רק אם יעברו בגופה של נעמי די נוזלים. אבל הצהבת 

לינוק. אנחנו מתמסרות למבצע הנסת  והיא מתקשה  אותה  מחלישה 

הצהוב: מנהלות יומן אכילה והפרשה. 24 דקות על ציצי ימין. 20 על 

ציצי שמאל. רוב הזמן היא נרדמת על הציצי. בודקות את החיתול. יש 

פיפי. אין פיפי. 

28 בפברואר 2009

אותה  עוטפות  אנחנו  צהובה.  עדיין  ונעמי  ימים  שלושה  עוברים 

בשמיכה, יוצאות לעיר אפורה וגשומה, הולכות לביקורת אצל הרופאה 

יניקה.  ונרגעת בתנועות  בוכה  נדקרת בקרסולה.  נעמי  דם.  ולבדיקת 

בדמה.  הבילירובין  ברמת  קלה  ירידה  יש  עצמה.  את  מכבה  נרדמת. 

הצהבת נחלשת. הרופאה אומרת שזה טוב. 

תמר עדיין איתנו, ישנה בלילות בחדר השני. עוזרת למיכל, מייעצת 

שלה  הידע  ואת  דעתה,  שיקול  את  לה  מעניקה  הנקה,  בתנוחות  לה 

כרופאה במקצועה. אל הדירה מגיע שפע של מזון מחברים. זו הכינה 

מרק עוף. זו מגוון סלטים עשירים. אחרים מביאים דברי מאפה ושאר 

כיבודים. נפרשת סביבנו רשת של תמיכה. 

נעמי נמה. פוקחת עיניים לעתים רחוקות.
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1 במרץ 2009 

בלי  להישאר  פוחדת  מיכל  זוגה.  ולבן  לילדיה  לביתה,  חוזרת  תמר 

חברתה הטובה, בלי משאבים של חלב אם־אחרת, בלי הדרכה צמודה. 

לה שהיא  מזכירה  אני  אחד.  לאף  זקוקה  לא  לה שהיא  מבטיחה  אני 

חזקה.  ושהיא  הזאת.  התינוקת  את  ונפשה,  גופה  במו  בעצמה,  ילדה 

ושאני כאן. אנחנו לבד בפעם הראשונה מאז הלידה. משפחה קטנה. 

שתי נשים ותינוקת. מעט מאוד שינה. תחושה נעימה של רחיפה. 

שכבת עור עליונה שכיסתה את גופה של נעמי מתקלפת ומתחלפת.

3 במרץ 2009 

מקומות,  מחליפים  מתערבבים,  לזה,  זה  מתחברים  והלילות  הימים 

מתארכים ומתקצרים. אנחנו ערות או נרדמות בכל שעות היממה. אני 

שותפה מלאה למפעל ההזנה של נעמי, וזה טוב. מזל שהיא מתקשה 

מאז  עברו  ימים  כמה  לדעת  קשה  עזרה.  צריכה  שהיא  מזל  לינוק. 

שנעמי הצטרפה אלינו. איזה יום היום. אין לזה חשיבות. מיכל, שבדרך 

כלל עסוקה מאוד בחיי העבודה שלה, מתמסרת לחופשת הלידה. אני 

נדירים של התנתקות מעולה של שגרת פרנסה. אנחנו ביחד,  בימים 

מתעטפות בבועה של משימות קטנות ואהבה גדולה.

———

על  מעט  לא  דיברתי  שלי,  הפסיכואנליטית  המטפלת  חנה,  ד"ר  עם 

התחלנו  נולדה  שנעמי  לפני  וחצי  שנים  ארבע  ממטמורפוזה.  הפחד 
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בטיפול. ארבע שעות בשבוע של שתיקה ובכי תמרורים ושיחה ומחשבה 

איך  ידעתי  לגמרי  לא  לבד.  אז  הייתי  גדולה.  ולאּות  קטנות  והארות 

להיות אחרת. חוויית החיים שלי נעה בין חרדה לבין דכדוך, ובתווך 

גדולות. באתי לטיפול כדי להפסיק  וכוסות בירה  התרגשויות קטנות 

את הסבל. משהו צריך היה להשתנות. אבל האם הכול חייב להשתנות? 

מה יישאר ממני בסוף הדרך? 

את עבודת האנליזה ]הפסיכואנליטיקאי ז'אן ברטראן פונטאליס מזכיר 

לנו ב"חלונות" את מורא המושג "העבודה משחררת" בגרמנית, ומעדיף 

שמטופלים ידברו על "משחק האנליזה"; אלא שבשבילי זו היתה עבודה 

משחררת לפני ולפנים[ — ליווה כל העת חשש מנקר: האם בסופו של 

טיפול אאבד את צלמי? האם החלמה משמעה התאיינות? האם הטיפול 

ישנה אותי מן הקצה לקצה, ואהפוך ממתבודדת, מתבוננת, ביקורתית 

ללא לאות, שמתקיימת בשולי החברה הנורמטיבית, לסתם אשה רגילה 

מן המניין — עם בת זוג וילדים, וכלב, וחיים בורגניים עד לזרא? האם 

עלי לבטל את כל מה שמייחד אותי כדי לשכך את הסבל? האם הסבל 

כמוסה  כמיהה  גם  משינוי, שמבטא  הפחד  על  דיברנו  בשונּות?  כרוך 

בדיוק אליו. 

עכשיו אני עם מיכל ובתנו התינוקת הזעירה במצב שדומה לאופוריה. 

לכוחות  הדאגה  חלומית.  ערנות  בעבר.  כזאת  התעלות  לי  זכורה  לא 

היניקה של נעמי עטופה ברגש של הלימה. לא חסר דבר. אין עודף.
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5 במרץ 2009 

יונקת  והיא  נעמי מחובר לשד,  לחייה, הפה הקטן של  ביום העשירי 

ובוכה. יונקת ובוכה. 

———

היא גם בוכה שעה ארוכה לפנות ערב. כנראה אלה הגזים שנפלטים 

בגופה הקטן, מתפוצצים בתוכה. מתבססת מסורת בת שבוע של טיולי 

על  ובטנה  שוכבת  נעמי  השינה.  חדר  של  ולרוחבו  לאורכו  הרדמה 

זרועי, צמודה לחיקי. היא בוכה, עד שהיא נרגעת, וגופה הולך ונעשה 

כבד, ככל שהיא שוקעת בשינה. 

ילדותי  משירי  ושרה  ערב  בכל  ארוכה  שעה  כך  איתה  מתהלכת  אני 

בקול בוטח ובטון קודר, תיאטרלי. 

My bonny lies over the ocean. 

I’ll take the high road and you’ll take the low road. 

שירי אבל סקוטיים בקול בס, בקצב הבלדה המלנכולית. שירי געגוע 

לאהוב שנמצא מעבר לים — מת. 

 Last night as I lay on my pillow I dreamt that my bonny

was dead.

מיכל שרה את מזמור ליקינטון.

היכולת שלי להרגיע את נעמי בריקוד ובשירה עצובה מצליחה, אני 

חושבת, לנסוך במיכל ביטחון. לפני שהחליטה שהיא רוצה לחיות את 

חייה איתי, לגדל איתי משפחה, היא בעיקר פחדה: שאני חלשה מדי, 

שאני לא גבר, שאני רגשנית מדי, שאני נוטה לדכדוך, שאין בי כוחות 
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נפש חיוביים מספיק כדי למשוך את שתינו הלאה. עכשיו אני רואה 

במבט שלה שמחה ואמון.

16 במרץ, 2009

לרגע  אדומות.  נקודות  כולה  פצעונים.  מכוסות  נעמי  של  הפנים 

עסוקות  אנחנו  וכבר  שבועות  שלושה  בת  רק  היא  מוטרדות.  אנחנו 

במראה שלה. ד"ר סירס, המדריך שלנו, כותב שהפצעונים הם תופעה 

לפני  ההתבגרות.  בגיל  שמופיעה  לזו  דומה  נורמלית,  הורמונלית 

 — מראש  מתנצלות  אנחנו  הראשונה  בפעם  אותה  פוגשים  שחברים 

"רק תדעו שהיא מכוסה פצעונים, היא לא תמיד כך". אנחנו גוערות 

בעצמנו על הנטייה הזאת. 

אן למוט כותבת על פני־הפיצה של הבן שלה. אנחנו צוחקות. זה מרגיע 

אותנו. לנעמי יש באמת פיצה־פייס.

———

הימים עוברים במהירות. לפתע פתאום ההנקה מסתדרת. נעמי מצליחה 

לינוק מהשד בקצב מרשים. היא כבר לא צריכה למצוץ חלב מהאצבע. 

אבל היא מרבה להקיא. הכול יוצא כלעומת שנכנס. והיא עדיין זקוקה 

לשירי אבל סקוטיים עצובים. היא בוכה שעה ארוכה בכל ערב. מיכל 

והולכת  לה,  שרה  אני  בתנועה.  ההרדמה  על  מופקדת  אני  מותשת. 

הלוך ושוב לאורכה ולרוחבה של הדירה, ומנענעת אותה, וכעבור שעה 

ארוכה של בכי היא נרגעת.

———
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יש לנו בעיות של תרגום. אנחנו מתקשות להבין מה היא רוצה. היא 

בוכה. היא לא מחייכת. היא בקושי מביטה בעיניים. ובכל זאת, מדי 

שלוש  במתנה.  שקיבלה  אדומה  בסוסה  אבוד  מבט  נועצת  היא  פעם 

נקודות צבעוניות בצוואר הסוסה מרתקות את מבטה והיא שקטה. 

———

מתכלים,  פעמיים  חד  אורגניים,  חיתולים  בשבילה  מזמינות  אנחנו 

בבעלות  מפעל  זהו  העליון.  בגליל  עמיר  בקיבוץ  חיתולים  ממפעל 

שבדית, שמייצר באופן רשמי רק לאירופה, אבל באופן פחות רשמי 

מוכר בזול עודפים סוג ב' ללקוחות ישראלים. 

קשה לי עם המחשבה על הררי הפלסטיק המלוכלך שנערמים בעולמנו 

החד  החיתול  את  שהמציאו  לפני  המודרנית.  ההחתלה  שיטת  בגלל 

הענק  התמרוקים  תאגיד  של  הראשונים  "פמפרס"  חיתולי   — פעמי 

הזבל  כל   — ב־1961  האמריקאי  לציבור  הופצו  גמבל"  אנד  "פרוקטר 

הזה, המובן מאליו כיום, לא היה קיים. נשים פשוט ירדו על ברכיים 

והמהפכה  הצריכה  מהפכת  ברור:  זה  לאות.  ללא  בד,  חיתולי  וכיבסו 

המבאיש  ריחן  הארץ,  כדור  את  לטנף  כדי  יחדיו  חברו  הפמיניסטית 

עולה לאוויר, התוצאות בלתי הפיכות.

שיש  לחשוב  לי  נוח  מבד.  חיתולים  לכבס  כוח  אין  אכחיש:  לא  אבל 

מדי.  יקר  ושאינו  המזהם,  לחיתול  ואקולוגי  מתכלה  פעמי  חד  תחליף 

כביכול זורקים את החיתולים האקולוגים לפח והם מתאיידים תוך שעה. 

החיתולים השבדיים — כך מבטיחים בעלון הפרסומת — עשויים מנייר 

תירס, "שעוטף את התינוק בשכבה מִגנה ואוורירית". בתהליך הייצור לא 

נעשה כל שימוש בחומרים שמאפיינים חיתולים רגילים, כמו תוצרי נפט, 

חומרי הלבנה על בסיס כלור, חומרים משמרים, מבשמים ודיו סינטטי. 
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בהוד  הוא שחקן בעל שם בתיאטרון "הבימה" שגר  סוחר החיתולים 

השרון עם אשתו, שותפתו לעסק הקטן. גבר נאה ושופע קסם. אנחנו 

של  החזרות  היכל   — לאמנויות  אריסון  בית  של  בחניון  נפגשים 

התיאטרון הלאומי בתקופת שיפוצי הבניין — והשחקן המהולל מוציא 

ב',  סוג  אקולוגיים  חיתולים  של  חבילות  המכונית  של  המטען  מתא 

ומספר לי שנודע לו הבוקר שבן משפחתו חולה בסרטן, ושהוא עצוב 

ודואג.
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2: בוכה

30 במרץ 2009 

אני מדפדפת בגיליון ה"ניו יורקר" שראה אור ביום הלידה של נעמי 

— ה־23 בפברואר, 2009. יש בו רשימה מעציבה על החיים במשכנות 

הסופר  של  דיוקן  בו  יש  שבהודו.  במומביי  התעופה  שדה  של  העוני 

בו  יש  מתח.  לספרות  שלו  המדעית  והגישה  מקיואן  איאן  הבריטי 

רשימה קצרה על ברק אובמה, נשיא צעיר. 

והנה, קסם: בעמוד 56 אני מוצאת שיר מאת קווין יאנג בעל הכותרת 

שבו  הרגע  על  לידה.  על  שיר  זהו  הכתרה.  או  כיתור   .Crowning

התינוקת משתהה בתעלת הלידה, ופתח הנרתיק הוא ככתר על ראשה.

ִדיָעה ִהיא ַחְסַרת ַמְׁשָמעּות ֶׁשּיְ ַעְכָׁשו, ּכְ

ֶׁשַאּתְ יֹוֵתר נֹוֶלֶדת ַעְכָׁשו, ּכְ

ֶמת, יֹוֵתר ֵעָרה ְמַקּיֶ

בֹוֶׁשֶׁשת, ֵמֶרַגע ֶׁשָרִאיִתי ִמּמְ

א תֹוְך ִאּמָ ְך ָעֹמק ּבְ ָער ֶׁשּלָ ֶאת ַהּׂשֵ
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זהו שיר על הרגע לפני היציאה, ועל רגע היציאה, 

....ְוַהּׁשֶֹרׁש ָהָארְֹך ֲעַדִין ּכֹוֵרְך

ים ֶאְתֶכן זֹו ָלזֹו, ְלַחּיִ
נּו.4 א ֶׁשּלָ ֶׁשַאֲחֵרי, ָלעֹוָלם ַהּבָ

זעקת  מיכל.  של  רגליה  בין  שחור  שיער  קווצת  ונזכרת.  קוראת  אני 

החבל שלה. שברי רגע לפני תום ההמתנה. לפני תחילת ההמשך. אני 

מתנה  שיר  נאמנה  לקוראת  לשלוח  יורקר"  ה"ניו  מצד  יפה  חושבת: 

ביום שבו בתה נולדה.

———

קורה בעולם שאליו הבאנו את  עוד  רלוונטית, מה  חוץ משירה  אבל 

נעמי? אני מחפשת ומוצאת גיליון של עיתון "הארץ" מיום הלידה של 

נעמי: 

איראן  אטומית,  לאנרגיה  הבינלאומית  הסוכנות  של  דו"ח  פי  על   —

הצליחה לצבור טונה של אורניום מועשר ומתקרבת בצעדים גדולים 

לייצור פצצה גרעינית.

Now that knowing means nothing,   4
now that you are more born   
 than being, more awake   
than awaited, since I have seen   
your hair deep inside mother…   

and the long cord still rooting…   
You to each other, to the other   
World, into this afterlife…   
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— 50 מעובדי מפעל פרי הגליל בחצור הגלילית פרצו למפעל במחאה 

על הבקשה למנות לו כונס נכסים, מהלך שיביא לפיטורי 300 עובדים.

— דו"ח ארגון אמנסטי "תדלוק הסכסוך — אספקת נשק זר לישראל 

 2007 עד   2004 בשנים  לישראל  הנשק  מכירות  את  מפרט  ולעזה" 

ומציין מקרים שבהם נעשה בנשק שימוש נגד אזרחים במבצע "עופרת 

יצוקה".

איילון  מנחל  ביוב  זורם  בצינור,  פיצוץ  עקב  ימים,  — במשך שלושה 

לירקון ומשם לים.

— כוכבת ריאליטי בריטית גוססת מסרטן לעיני המצלמות.

— דורון רבינא בן 37 מחליף את יאיר גרבוז בן 64 בניהול המדרשה 

לאמנות.

— ישראל שרויה באחת משנות הבצורת הגרועות בתולדותיה.

אני תוהה כמה ייראו החדשות האלה ישנות כשנקרא את היומן הזה 

בעוד עשרים שנה. כמה ישתנה וכמה יישאר בדיוק אותו הדבר. 

———

הנה,  רגע,  במבטה.  עוקבת  היא  מתארכות.  נעמי  של  העירות  שעות 

להרף עין, אולי, נדמה לנו, אם אנחנו לא טועות, עוברת בפניה עווית 

של חיוך. משהו בה נפתח קמעה. ואני ממתינה בדריכות לחיוך המלא, 

השלם, הוודאי.

———

תינוקת  עצובה.  תינוקת  הייתי  הראשונה  חיי  שבשנת  עלי  מספרים 

רגש  אותי  תקף  רבות  שנים  ולצחוק.  לחייך  וממאנת  לבכות  שמרבה 

אשמה על השנה הראשונה הזאת. למה לא יכולתי לחייך? לשמח את 
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אמי? מה הבעיה לצחקק קצת? למה לחשוב רק על עצמי? אני מחכה 

לראות את השמחה בעיניים של נעמי. וגם מזכירה לעצמי שמותר לה 

להיות עצובה. שהיא לא צריכה לשמוח בשבילי.

———

היולדות,  בית  בהוראת  אולטרסאונד,  לבדיקת  אותה  לוקחות  אנחנו 

לבדוק אם השיער שצומח בחריץ של הישבן מעיד על בעיה מהותית. יש 

איזה קשר סטטיסטי בין שיער בחריץ לבין בעיה התפתחותית גופנית. 

טכנאי המעבדה אוהב את העבודה שלו. הוא קורא לקולגה, שתסתכל: 

איזה יופי, יש לה עמוד שדרה לפי הספר. הוא מתענג על התצלום. נעמי 

מכבה את עצמה ברגעים של המולה. נרדמת. הכול עובר לידה. מהרוגע 

שננסך בגופי אני מבינה עד כמה הייתי במתח לקראת הבדיקה.

———

הפקידה במכון האולטרסאונד מדברת באופן טבעי וחביב אלי, כהורה 

של נעמי. בעצם, בכל מקום ממסדי שאליו הלכנו עד עכשיו עם נעמי 

רופאת  ילדה.  עם  נשים  זוג  שאנחנו  לעובדה  אגב  כבדרך  התייחסו 

זוג?"  בת  בן/  "שם  שאלה:  במחשב,  הפרטים  מילוי  בזמן  הילדים, 

אף  לשמה.  את שם משפחתי  והוסיפו  חייכו  מיד,  הבינו  חלב  בטיפת 

אחד אינו מרים גבה. זה בעיקר משמח ורק טיפה מצחיק ומרפה ידיים: 

אין כבר את מי להפתיע? איש אינו מזדעזע? אנחנו כמו כולם?

———

מיכל מניקה כל הלילה. אני ישנה כמה שעות ברצף. כשנעמי מתעוררת 

בחמש או בשש בבוקר, אני קמה איתה, יוצאת מהחדר ומיכל נשארת 

לישון. אנחנו שוכבות על כרית גדולה בסלון ונעמי ממשיכה לישון על 

החזה שלי. אלה רגעים מתוקים של שקט ונשימה משותפת.
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אותה  להשאיר  לומדות  ואנחנו  נעמי,  של  לחייה  השישי  השבוע  זהו 

זקופה, עם הראש למעלה, כדי שהאוכל יירד. כדי שתפסיק להקיא את 

כל מה שהיא אוכלת. היא ישנה עלינו — אנחנו בישיבה והיא עם ראש 

מוגבה — או שהיא ישנה על מזרן קטן שמוגבה בקצה על ערימה של 

ספרים. כעבור יום־יומיים כאלה ההקאות נעלמות לרגע.

רק פליטה פה ושם.

כואב  לפנות ערב. מה  וסובלת  בבוקר  רגועה  נעמי  קשה להבין למה 

לה כשהיא בוכה? מה מרגיע אותה? איך לתת לה את השלווה שהיא 

צריכה? אנחנו לא לגמרי יודעות איך לעזור לה. חברה טובה אומרת 

שאולי קשה לה להיפרד מהיום. ללכת אל הלילה.

3 באפריל 2009 

שישי אחר הצהריים. אנחנו במסיבת חתונה מאופקת בחצר רחבת ידיים 

לאורך  עמוקה  לשינה  ונכנסת  עצמה  את  מכבה  נעמי  השרון.  ברמת 

האירוע כולו. האווירה מעט קפואה. האוכל מעודן. מיכל שמה לב שכל 

הנשים בחתונה לובשות שמלות וחצאיות אלגנטיות. פה ושם יש אישה 

שלובשת מכנסיים מהודרים. אף לא אחת לובשת ג'ינס כמוני. 

אני חושבת שאולי אני מביכה את מיכל. זו חתונה של ידידים שלה. 

ואני לא מתלבשת מי יודע מה.

��� �� 12 ���.indd   32 2/21/11   11:56 AM



 33

בחוסר  נעה  מזיעה,  מוטרדת,  בוכה,  נעמי  הביתה  חוזרות  כשאנחנו 

שקט.

מה זה הדבר הזה שמפריע לה?

איך היא ישנה כל כך עמוק בלב המולת הריקודים, הקרפצ'ו והמוחיטו, 

ונסערת כל כך בחסות הבית השקט?

ולמה בעצם אנחנו הולכות לחתונות?

יש  התופעה.  את  שמסבירה  תיאוריה  שום  שאין  הוכיחו  מחקרים 

תינוקות שבוכים בין שש לתשע בערב, כל ערב. ככה זה. סיבתם עמם.

———

במרפסת של דירתנו, בקומה השלישית, מבקרות הציפורים של הרחוב. 

ממעל.  מצווחים  ירוקים  דררה  י  תוּכֵ צוצלות,  דבש,  ויונקי  בולבולים 

דרורים מחפשים מקומות מסתור לקניהם הסתורים — במרזב, בצינור 

בקול  קוראים  אדנותיים  עורבים  גומחות.  ובשאר  ייבוש  מכונת  של 

גדול, מתקוטטים.

אדן  על  צוצלת  מוצאת  מיכל  השינה,  בחדר  הבית,  של  השני  בקצה 

החלון הפתוח, נוהמת ונועצת מבט בנעמי ששכבה בחדר בגפה, כולה 

נעמי  וכך  שלנו,  הזוגי  למזרן  יחיד  מיטת  של  מזרן  ]חיברנו  חשופה 

החלון  את  לסגור  מחליטות  אנחנו  לכולן[.  מקום  ויש  איתנו  ישנה 

בחדר השינה כשנעמי לבד בחדר. מיכל לא סומכת על הצוצלת. היא 

נראתה בעיניה כמי שמתכוונת לקחת את נעמי איתה. מיכל בכלל לא 

משוכנעת שלציפורים יש נשמה. היא מעווה את פרצופה כלפיהם. היא 

אשה של חתולים. זו נקודת מחלוקת עמוקה בינינו.

עורבני כחול כנף חולף מעל הרחוב, גאה, עסוק.

אני מטיילת עם נעמי ברחוב ומגלה את עצי הפרי, השיחים והפרחים 
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של ילדותי, שלא הבחנתי בהם קודם לכן. שלושה עצי שסק. גדר חיה 

עמוסת פיטנגו. בוגנוויליה. הרדוף. כאן בלב העיר.

איך לקטוף פרח 

ֵׁשם ַחְרִצית. ַרח ּבְ ְקִחי ְלדּוְגָמה ּפֶ

ָכן ְוָנִדיב. יִטי ּבֹו ֵהיֵטב: ָזקּוף, ָחִביב ָהָאִביב, ַחּיְ ַהּבִ

ֶעֶצם ה ּבְ ִחְׁשִבי ָלּמָ

ִלְקֹטף, ִלְקרַֹע, ִלְקֹטַע, ִלְתלֹׁש, ִלְכֹתׁש

ים. ים ְצֻהּבִ ַחּיִ

יָלא ָיָמיו ְספּוִרים. ִמּמֵ

מֹו ֲעֵלי ּכֹוָתְרתֹו. ּכְ

ְך. ַקְרִבי אֹוָתם ֶאל ַאּפֵ

ִריְזְנֶתָמה. ִניחֹוַח ּכְ

ַאּתְ אֹוֶהֶבת אֹותֹו

֜לֹא אֹוֶהֶבת

אֹוֶהֶבת

לֹא אֹוֶהֶבת

ְוָכְך ָהְלָאה ַעד 

ְפַרח ִנְׁשָמתֹו. ֶׁשּתִ
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שבת. יום אביבי, חגיגי — נפתחו חגיגות 100 שנה לתל אביב. הרחובות 

פורחים — בסגול ובלבן — השמים תכולים והאוויר חמים ובהיר. שמחה 

רגועה שורה על הכול.

נעמה  חברותינו,  אצל  בוקר  של  ועוגה  לקפה  ברגל  הולכות  אנחנו 

ושרית, שגרות בצפון העיר. נעמי שמורה במנשא על החזה של ִאמּה. 

אנחנו חולפות על פני הגינות של לב העיר וצפונה, מתעכבות לרגעים 

אחדים בגינת דובנוב, גן הילדים וההורים ההומה שלמרגלות המוזיאון. 

ובוגנוויליה, בשלל צבעי  בדרכנו, בכל עבר, שיחי הרדוף, היביסקוס 

ורוד, אדום, סגול וכתום. עצי השסק כבדים בפירות, שאיש משום מה 

אינו קוטף. הכול נראה שליו וחי, בלי דאגות. תל אביב השקטה. אני 

ההדחקות,  הזה.  השקט  את  שמאפשר  מה  כל  על  לחשוב  לא  מנסה 

ההכחשות, האלימות וההתעלמות.

את שרית ונעמה אנחנו מוצאות בימי המתנה רגועים. שרית בהיריון 

עם תאומים. שתי הנשים המרשימות האלה, עיתונאיות במקצוען, בחרו 

להקים משפחה בעזרת בנק הזרע, עברו חודשים ארוכים של ניסיונות 

שמחה  סוף,  סוף  קרה  כשההיריון  נואש.  אמרו  לא  הפריה,  וטיפולי 

גדולה התחלפה עד מהרה בדאגה עמוקה — איך יצליחו להתמודד עם 

לבלי  חייהן  ישתנו  איך  התובענית.  העבודה  רצופי  בחייהן  תאומים, 

צמד  של  לבואם  בשקט  מחכות  והשתיים  שככה,  החרדה  כעת,  הכר. 

הקטנים.

נעמי עירנית ורגועה. אוכלת, מתבוננת, נרדמת.

אנחנו קופצות לחברות אחרות שגרות בסביבה. נעמי בוכה מרה, אנחנו 
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יוצאות, היא נרגעת בטיול על חוף הים. אנחנו מתפתות לביקור נוסף, 

אני  גם  נעמי ממש חסרת שקט.  לילה.  כבר  חברים שלישי.  זוג  אצל 

מאבדת את שלוותי. קשה להרגיע אותה. אני חושבת שצריך כבר ללכת 

הביתה. אבל מיכל מבקשת לתת לזה עוד צ'אנס. עוד סיבוב במנשא. 

אבל  נרגעת  נעמי  לרגעים  החברים.  עם  שיחה  קצת  עוד  יניקה.  עוד 

הבכי פורץ מתוכה שוב ושוב, כזעקה מרה. אני מרוטת עצבים.

———

בימים  זו.  כלפי  זו  הצד,  על  שוכבות  כששתיהן  ממיכל  יונקת  נעמי 

האחרונים היא נרדמת רק כך — כשמיכל נרדמת לצידה.

———

אני חושבת על זוג חברים: גבר ואשה שופעי קסם, שהתאהבו בסערה, 

ונכנסו להיריון, ונתקפו פחדים ונקלעו לעימותים קשים, ושבו להתאהב 

חזרו  הם  הלידה,  אחרי  חודשים  שלושה  עכשיו,  בנם.  של  לידתו  עם 

לריב בלהט. 

אנחנו תוהות אם ירח הדבש שלנו יעבור גם הוא בתום שלושה חודשים. 

הרי דרכנו בשנים שקדמו ללידת נעמי לא היתה סוגה בשושנים. לפני 

הלידה ידענו שלוש שנים וחצי של עימותים, ריבים, משיכה ודחייה, 

כעס ופחד. מן הרגע הראשון בדייט הראשון בבר ברחוב נחלת בנימין 

התחברנו זו לזו, כך נדמה לי, לפחות ברובד אחד. אבל הרבדים האחרים 

איחרו להצטרף. כל אחת בתורה פחדה פחד מוות לוותר על העצמאות 

והנפרדּות, לטשטש את קווי המתאר של נפשה. כל אחת בתורה כמהה 

לאיחוד וחרדה מפניו.

אני חושבת לרגע על המושג הזה: סוגה בשושנים. מוקפת ורדים. אני 

חושבת שבתוך כל המהומה שהיתה מנת חלקנו בשנים שקדמו להיריון, 
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מיכל היתה בעיני כל העת סוגה בשושנים, ואני הייתי כרוכה אחריה 

סוגה  חטים  ערימת  ]בטנה  השירים  בשיר  נמלץ,  נרגש,  דובר  כאותו 

השן  כמגדל  צווארה  צביה.  תאמי  עפרים  כשני  שדיה  שני  בשושנים. 

עיניה ברכות... אפה כמגדל הלבנון צופה פני דמשק...[.

אני מגלה ביומיים האחרונים עצבנות לא ברורה. 

———

בלב  שטמון  לשקט  להקשיב  המהומה;  את  להכיל  ללמוד  רוצה  אני 

צורך  איזה  השקט  ובין  ביני  עומד  כלל  בדרך  בו.  ולהיות  הדברים, 

כפייתי להיות בסדר, לעמוד בציפיות של הזולת, וגם לסדר ולשלוט, 

להיאבק בחרדה. אני רוצה להתיר את הרסן.

אני כותבת את השורות האלה, ואחר כך קוראת במבוכה אצל אן למוט: 

"אני רוצה ללמוד לחיות בעכשיו, אני רוצה ללמוד לנשום את דרכי 

לתוך הרגע ולהישאר בו עוד ועוד ולחוות את החיים במלואם. אבל אני 

רוצה לעשות את כל זה אחר כך, נניח מתישהו בתחילת השבוע הבא. 

ברגע זה אני צריכה משקה".

———

נעמי שוכבת בזרועותי ואני מסתכלת עליה. אני לא יודעת איך לתאר 

אותה. המילים חמודה, מתוקה, יפה, קטנה, מקסימה — לא הולמות. לא 

מספיקות. לא מדויקות. אני לא יודעת איך לתאר אותה.

———

האם אני מצטערת שאני לא יכולה להניק את נעמי? האם אני מקנאה 

על  קטן  ורדרד  פה  ולבתה?  למיכל  ששמורה  האירוטית  באינטימיות 

אני  סיפוק.  אל  תשוקה  שדיים.  על  ידיים  בטן,  אל  בטן  כהה,  פטמה 

מחוץ לתחום. 
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יפה  לא  או  כעורה,  קצת  מרגישה  אני  שבטוח:  מה  יודעת.  לא  אני 

במיוחד. אני רוצה להיות יפה בשביל נעמי. לפעמים אני רואה אותה 

מתבוננת בי וחושבת שחבל שזה מה שהיא רואה. 

———

שחשוב  אמרה  חלב  בטיפת  האחות  בטנה.  על  נעמי  את  מניחה  אני 

לאמן אותה. שלא תתעצל על הגב. שתרים את הראש. שלא תישאר 

בחשיבות  כופרת  אני  הנורמה.  לפי  הסקאלה.  לפי  מאחור. שתתקדם 

הזאת. אנחנו לא בתחרות. היא תתקדם בקצב שלה. אין שום קנה מידה 

האהבה.  מדע  לא  היא  סטטיסטיקה  לעצמו.  אדם  כל  אותה.  להעריך 

אבל בשקט, ביני וביני, בלי לספר לאף אחד, אני חושבת שאולי בכל 

זאת.

נעמי מזיזה קצת את הראש. מרימה מעט. אבל מתלוננת. אני משאירה 

אותה כמו שהיא, על הבטן. שתתאמן. שתתחשל.

וכמעט  הראש  את  להרים  מצליחה  היא  לה.  קשה  מתאוננת.  היא 

מתהפכת על הגב לגמרי בעצמה, אבל נכשלת ומתאוננת.

———

אני שמה לב שרוב הפעולות שלי איתה נועדו להרגיע, להשקיט — אם 

לא להרדים ממש.

אני חושבת שאולי מניעה אותי ביחס אל בתי נטייה כמוסה שלי אל 

הנוחות. אל מה שידוע וניתן לשליטה. אל מה שאינו מאתגר. אני מניחה 

שאולי דווקא עדיף לנעמי לחוות מיני מצבים — גם כאלה שגורמים לה 

סבל. אולי זו המהות של חיים שראוי לחיות אותם: התגברות. 

מיכל אומרת שבאמת יש לי נטייה קצת מופרזת לבקש שקט ושלווה. 

למשל, אולי אני לא חייבת לדחוף לנעמי אצבע לפה, ליניקה־מציצה 
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מרגיעה, כמו שאני נוטה לעשות בכל פעם שהיא מתחילה לבכות.

במשימה.  מצליחה  אני  משתתקת,  היא  אותה,  מרגיעה  האצבע  נכון, 

אבל אולי עדיף לה דווקא לצווח את מה שמפריע לה?

אני חושבת על כל הדברים שצריך לסבול כדי ליהנות מהם: הישגים 

ואהבה,  חיזור  לשמה,  ראויה  שלמה  יצירה  של  כתיבה  ספורטיביים, 

סקס אלים מעורר תשוקה.

נעמי בוכה. אני מהפכת אותה על הגב, שתשקט.

5 באפריל 2009 

נעמי בוכה מרה, מיכל יוצאת איתה לטיול במנשא.

ג'ונסונס,  דה  אנד  אנטוני  של  אלבום  ומשמיעה  כלים  שוטפת  אני 

שמיכל הכירה לי באחרונה. כולו כאב צלול.

הדובר באחד השירים מבקש מאהובו שיכאיב לו. שיכה אותו. שיוריד 

אמורה  אהבה  כוכב־ים.  של  זרוע  כמו  מחדש  תצמח  היא  אצבע.  לו 

לכאוב. והוא מבקש להרגיש כאב. לצמוח מתוך הכאב.

תמימות,  תינוקות שמזמין  בגידול של  שיש משהו  חושבת  אני  לרגע 

חיוך כפוי, מעין פעולת הסתרה כפייתית בפוטושופ של הכאב הצלול. 

ואני לא רוצה לשתף עם זה פעולה — עם כל הוורוד, והבדים הרכים, 

הדברים  הסתרת  ועם  המעושה,  והאופטימיות  המתיילדת,  והשפה 

הקשים, האפלים, שאין לדבר עליהם בנוכחות הילדים.

לצאת  איתו,  ולשתות  לעשן  וממשיכה  תינוק  שילדה  ידידה  לנו  יש 

לעבודת הלילות שלה בבר, כאילו לא נכנסה באחת לממלכת התינוקות 
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שהיא  בטוחה  לא  אני  רבים.  מזעזעת  הזאת  העובדה  והזכה.  הנקייה 

מזעזעת אותי.

אבל הנה, נעמי דווקא בוכה את הכאב הצלול. את הרצון שלא בא על 

סיפוקו. את הגעגוע לנוחם. את הניתוק מִאמּה. את בקשת ההקלה. היא 

בוכה את הסבל הקיומי שנוכח בכל רגע של אי־נחת בחייה הקטנים.

———

לילה. נעמי ישנה אחרי עוד טיול במנשא שבא אחרי עוד בכי קורע 

לב. נדמה שעברה את רוב שעות היום בשינה במנשא, בין נהי לנהי.

בצהריים מיכל זכתה לטיפול של מסג'יסטית בנמל תל אביב — מתנה 

שקיבלה לרגל הלידה מחברה ותיקה. בשעת הטיפול שלה נעמי ואני 

פסענו לאורכו ולרוחבו של הנמל, השמש הכתימה את הלחיים ורוח 

דק מהים ליטף. הלכתי הלוך ושוב ונרגעתי. ניסיתי להישאר בהליכה, 

להיות בה, להרגיש את כפות הרגליים נוגעות בקורות העץ, את נעמי 

נוגעת בבטן שלי, את השמש, את האוויר ואת המלח.

———

עכשיו נעמי ישנה בחדר השינה המשותף ומיכל יושבת ליד המחשב. 

ימלאו  מחר  ביומן.  כותבת  ואני  הבלוק  סביב  נעמי  עם  מטיול  שבתי 

שישה  נמשך  ההתחלה  של  שהכאוס  אומרים  שבועות.  שישה  לנעמי 

שבועות. היום, לראשונה מאז שנעמי באה, מיכל ואני כעסנו זו על זו. 

רבנו על התרומה שלי למשק הבית. מיכל מצפה שאקיים את הבטחתי 

שנעבור  ברגע  התנור,  בעזרת  אוכל  להכין  ולצלות,  לאפות  להתחיל 

לדירה החדשה. אני לא יודעת לבשל. גם לא לאפות. אבל אני יודעת 

לשטוף כלים. התלקח לו ריב טיפשי מאין כמותו. 

———
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מיכל לא יודעת לבכות. עיניה יבשות. היא לימדה את עצמה מוקדם 

מאוד בחיים שבכי לא עוזר לה, הוא רק מחליש. הוא רק חושף צורך 

שנועד להכזיב. עדיף לכבוש את הבכי. להעמיד פני חזקה.

אני ברבות השנים הפכתי לבכיינית ללא תקנה. המדבר הוורוד נפרש 

רמון?  מכתש  בדופן  צוק  על  ונקי  ופשוט  אדיר  ועתיק,  חופשי  לפני, 

משהו נפתח בחזה שלי, אני בוכה. אצנית גומרת ריצת מרתון, ומניפה 

ידיים בגאווה? הדמעות זולגות מעיני. נלסון מנדלה נושא נאום נרגש 

בזכות הכוח לשנות? אני מתייפחת. הדמעות עולות בלי עכבה. זה לא 

שנות  בתחילת  מסוימת  זמן  בנקודת  נשבר  השסתום  כך.  היה  תמיד 

בן  בנה  ואת  אז,  זה קרה כשעזבתי את חברתי  אולי  לחיי.  השלושים 

השנה. הסכר נשבר והנהר עלה ועבר.

———

אלמלא הלכתי היום עם נעמי בנמל, לאורכו ולרוחבו, בשמש המכתימה, 

וניסיתי להקשיב לצעדי, אולי הייתי ממהרת לחרוד: הנה, ירח הדבש 

שלנו נגמר. ערב יומהולדת שישה שבועות לנעמי, האידיליה מתפוררת.

6 באפריל 2009 

לפנות ערב ביקר את נעמי רן, חבר טוב של מיכל, ונעמי נראתה כל 

כולה מוקסמת ממנו. הרגשתי את צריבתה של הקנאה. אחר כך, ליל 

 — הרגילות  בדרכים  נעמי  את  להרדים  ניסינו  בנעימים.  עבר  הסדר 

בצעדה לאורכו ולרוחבו של חדר השינה, במנשא, באורות מעומעמים 

— אבל נכשלנו. הוצאנו אותה אל המטבח ואל חדר האורחים ודווקא 
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שם בלב ההמולה היא מצאה מרגוע לפרקים. היא ביקשה לינוק ללא 

הרף — מין בולמוס אכילה שהתעורר לכבוד זה שתוקף את המבוגרים 

בחג הזה. סבתא שלה הקפיצה אותה באוויר — חששנו שתכף תקיא את 

דווקא הרגיעו אותה,  נשמתה, אבל ההקפצות, שלא לומר טלטולים, 

הוציאו אותה ממעגל הבכי.

לשיטות.  להתמסר  אין  בהרגלים,  להתאהב  אין  לקח:  לומדות  אנחנו 

להיפך, נעמי צריכה לפעמים לצאת ממעגל הפעולות הרגילות. עצם 

השינוי מרגיע אותה.

נעמי עברה מיד ליד ולפעמים בכתה, לפעמים פקחה עיניים סקרניות. 

לרגעים מיכל חשבה שנעמי לא תישן עוד לעולם.

בלילה היא ישנה חמש שעות רצוף, לראשונה.

מ"יש  קרא קטע  מיכל,  אחות של  חבר של  יואב,  בהגדה.  קראנו  לא 

ילדים זיגזג" על הסיור הכפייתי בבית חרושת לשוקולד עלית ברמת 

גן. אחותה של מיכל הביאה תווים לנגינה, ושרנו ביחד. מיכל קראה 

מתוך ספר מעשיות זן, קטעים על החיפוש אחר החירות שבנפש. 

]"איש ברח מדוב טורף, הגיע אל שפת צוק והחל לרדת בו. הביט למטה, 

דוב.  למעלה  הסלע.  מתוך  שצמחה  בגפן  נאחז  הוא  רעב.  נמר  וראה 

למטה נמר. והוא תלוי באמצע. שני עכברים לבנים החלו מכרסמים את 

הגפן. ראה לצידו שיח פטל. הוא שלח יד, והחל לאכול מפרי הפטל. 

כמה טעים היה הפרי!"5[.

אני סיפרתי על הסופרת והמשוררת אפרה בן, בת המאה ה־17, והקשר 

שמתגלם ביצירתה בין שחרור הנשים ושחרור העבדים.

5  שיחות מטורפות — מעשי זן. יעקב רז. מודן הוצאה לאור, 1995.
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כשיצאתי מחדר השינה אחרי עוד ניסיון הרדמה של נעמי, סבתא של 

נעמי נעלמה. משהו הפריע לה, וגרם לה להקדים ולצאת?

———

עכשיו נעמי יושנקת — זהו שם הפועל שמצאנו לפעולה המשולבת של 

יניקה ושינה — ואני מצטרפת אליהן בתקווה לשינה ממושכת ורגועה.

אחרת  שנוהגים  וחברים  חברות  מכירות  אנחנו  חושבת:  אני  כך  אגב 

בענייני יניקה ושינה; הם משתדלים שהתינוק או התינוקת לא ייעזרו 

ביניקה לשינה. שלא יירדמו על הציצי. חשוב להם שהתינוקות ילמדו 

לא  לנחמה.  אכילה  בין  לקשור  לא  לבד.  להירדם  מהר  שיותר  כמה 

להזדקק כל כך לאמא לצורך השינה. חשוב, לשיטתם, שנבנה בשביל 

התינוק  נפש  בתוכה.  פנימי  למצוא שקט  היכולת שלה  את  התינוקת 

זקוקה למרחב להתפתחות — בנפרד מהאם — וזה מה שמדריך אותם 

]אם לא הצורך בלילות רצופים של שינה[.

חברים אחרים שלנו מדגישים את כוחם של המגע והחיבור ליצור את 

שנעמי  משוכנעת  עצמי  אני  הפנימי.  המרחב  ואת  העצמי  הביטחון 

מרוויחה מקרבה ממשית, גופנית, עור לעור, לִאמּה. על כוחות הפרידה 

וההיפרדות נעבוד — איכשהו — בהמשך. זו תהיה עבודה נפשית, ולא 

עבודה טכנית. 

אני יודעת כמה חשוב להיפרד. אני יודעת כמה העיב על חיי הנפש שלי 

הקושי להיפרד. אבל נדמה לי שהמגע הגופני, עם היסודות שהוא מניח 

מחוויה  פחות  לא  לפרידה  לתרום  עשוי  הקיומית,  הביטחון  לתחושת 

מחשלת של התגברות על כמיהה.

שלמדתי  עד  בחדרי,  לבכות  לי  הניחו  הורי  מספרים,  כך  בינקותי, 

להירדם לבד. זה היה בסוף שנות השישים. ד"ר ספוק, רופא הילדים 
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לראשונה  אור  שראה  ובילד"  בתינוק  "הטיפול  וספרו  הפציפיסט, 

המתירנית  גישתו  אבל  האנגלית,  דובר  בעולם  באופנה  היו  ב־1946, 

— זו שהדריכה את האמהות לסמוך על האינטואיציה שלהן, באמירה 

יודעות" —  יותר ממה שאתן חושבות שאתן  יודעות  המהדהדת "אתן 

את  להאכיל  שכדאי  ספוק  ד"ר  אצל  קראה  אמי  הוטמעה.  לא  עדיין 

התינוקות בשעות סדירות — ואם הם בוכים, להניח להם לבכות. היא 

אומרת שהיתה נוהגת אחרת אם היתה מגדלת תינוקת היום. 

כשמלאו לי שלושה או ארבעה חודשים, כך מספרים לי, נאלצתי להישאר 

לבד בבית חולים בגלזגו במשך עשרה ימים. הרופאים ביקשו לתקן איזו 

בעיה בכפות רגלי, חבשו אותן בגבס, ואסרו על הורי להישאר איתי. כך 

היה מקובל בבריטניה של אותם ימים. אמי היתה חוצה את העיר הקרה, 

הקודרת, באוטובוס עם אחי הגדול בן השלוש, כדי לדרוש בשלומי פעם 

בוכה  רופא סיפר לה שאני  ימים אחדים  ביום בשעות הביקור. כעבור 

וצורחת בכל פעם שמחליפים לי את התחבושת, עד כדי כך שהם נדרשים 

להזריק לי זריקת הרדמה בזמן הטיפול. אמי התרעמה על כך מאוד.

מתחת  בעריסה,  שוכבת  נעמי,  כמו  תינוקת  עצמי,  על  חושבת  אני 

לאורות ניאון, לבד, בוכה, צועקת, מוחה.

10 באפריל 2009

נינוחות  דקות  כמה  להפתעתנו  מצאנו  שליו,  רגוע,  חג,  יום  אתמול, 

לסקס במיטה הרחבה. נעמי התעוררה לרגע לשמע שאון העונג, ומיד 

שבה ועצמה את עיניה.
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מעניין איך נצליח לשלב בעתיד, כשתומתה תהיה יקרה לנו בדרך זו או 

אחרת, את רגעי התשוקה והסקס.

כמה אלימות אפשר לבטא בסקס כשהילדה בבית?

ובעצם, כמה אלימות אפשר לבטא בסקס בכלל?

כמה כאב צריך לחוש כדי להרגיש?

ואיך להחזיק את התשוקה של מיכל? איך לעורר אותה? איך להחיות 

אותה?

ואת התשוקה שלי?

איך להצדיק אותה?

בשם  לאכזריות?  לאדישות,  לדורסנות,  לתובענות,  דרור  לתת  איך 

המשחק? בשם העונג?

עצם  את  מפניה  נסתיר  אם  מסקס,  ליהנות  שמותר  תדע  בתנו  ואיך 

ההנאה? או שזה אחד הסודות שילדים חייבים לחשוף לבד, בלי שום 

הפרעה, או עזרה?

———

הם  החיים  כי  כשקבע  סוזוקי,  די־טי  אצל  קוראת  אני  צדק,  הבודהא 

ובמידה  צורחים,  כל אחד מאיתנו, אל העולם  כאב. "האם לא באנו, 

מסוימת בתוך מחאה? רק אם אוכלים את פת הייסורים אפשר לטעום 

את טעם החיים".

———

לומדת  אני  שלנו.  הסביבה  את  כשתגדל,  לנעמי,  להכיר  רוצה  אני 

התיאור  ניסיונות  את  וכותבת  הרחוב  של  בצמחייה  בשבילה  להביט 

ונעמי  להכיר לראשונה את הסביבה שלנו,  רוצה  אני  ואולי:  ביומני. 

היא רק תירוץ. אתחיל באדניות שבמטבח: המרווה, אפרפרה, מבוגרת, 
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פרפרים  שולח  צעיר  ריחן  סגולים.  פעמונים  מצלצלת  שמש,  צרובת 

לבנים בין עלים עסיסיים. לואיזה עדינה וחיוורת, כולה תקווה מהוסה. 

צמח הנענע רציני וירוק. הכול שופע במידה רבה ]זה לא פשוט. אוצר 

המילים שלי עבש — מתערב, מתווך[. 

לבנים,  בשבילנו.  שתל  שאבי  פרחים  צומחים  שבמרפסת  באדניות 

פרושים כמניפות, ובלבם נקוו כתמי יין אדום. הכול בוקע מתוך עלווה 

ירוקה.

 Writing Down the שלה  הכתיבה  במדריך  מציעה  גולדברג  נטלי 

Bone: "התהלכו בעולם כמו חיות". היא מדגישה: אין הכוונה שעלינו 

לרדת על ארבע ולכשכש בזנב. אלא רק להלך, או לעצור, ולהתבונן 

עומדים  אנחנו  איפה  לדעת  עלינו  לטרפו.  חתול שאורב  כמו  סביבנו 

בכל עת — ולא חשוב עד כמה אנחנו עסוקים.

ולפעמים טוב גם ללכת לאיבוד.

———

הפנים של נעמי מלאות פצעונים. נקודות אדמדמות קטנות, ובראשיהן 

גבעות לבנבנות, ולפעמים גם לבה צהובה גועשת מתוך העור השבור. 

הכול נראה דלוק ולוהט.

———

תמירים  דקלים  מדובללים.  שסק  עצי  ברחוב:  לצמחייה  חוזרת  אני 

אדומה,  פריחה  אשכולות  שופע  שיח  ספק  עץ  ספק  סוגים.  ממיני 

 — בישראל  חיה  בגדרות  נפוץ  שיח  וגם  אסלות.  לניקוי  כמברשות 

פרחיו עגלגלים, צבעוניים, שהיד נמשכת לתלוש ולפזר. כדורי הפרח 

מתנפצים לפרחונים זעירים, עזי צבע וקלי מעוף.

בן  שלפנינו,  הבניין  מעל  ורחב  גבוה  עולה  מתפרש,  חזק,  ערום,  עץ 
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בכניסה  לי את עלי שיח השרך שגדל  מזכירה  קומות. עלוותו  שלוש 

וגדולות  נוקשות  חומות,  צדפות  ושם  ופה  ברמת־חן,  ילדותי  לבית 

נתלות על ענפיו השריריים. 

מאוחר יותר אמצא את השמות במדריך: קליסטמון הנצרים, עם פריחת 

השרך  עלי  עם  בעברית,  סיגלון  או   — ג'קרנדה  האדומה.  המברשות 

והצדפות החומות. לאנטנה ססגונית, Lantana camara, גדר החיה 

הנפוצה, צמח פולשני בישראל. שיח חזק ותוקפני, שנעזר בציפורים 

כדי לפזר זרעים. כולו צבעוניות שֵמחה, נאחזת. בא מאמריקה. מתפשט 

אצלנו במהירות ובהתמדה.

בוגנוויליה סגלגלה — שורדת, משגשגת על צמא — מטפסת, נתפסת 

בגדר בית הספר שבקצה הרחוב, נאחזת בה, מתפרעת.

הגזע של דקל הוושינגטוניה התמיר מתנועע בגובה עיני, צמרתו עולה 

מעל לדירתנו, ונדמה שבכל רגע ייטה וייפול. לא ברור לאיזה כיוון.

———

מלּווה  העירות  הצהריים,  אחר  משעות  היום.  שעות  רוב  ערה  נעמי 

בסבל כלשהו. היא בוכה או צווחת או משמיעה קולות של מצוקה בגוון 

אחר. סוזוקי מספר על הנזיר בוקוג'ו ששאל את מורהו: "כל יום אנחנו 

הזה?"  מההכרח  משתחררים  אנחנו  איך  ולאכול.  להתלבש  חייבים 

המורה ענה: "אנחנו מתלבשים ואנחנו אוכלים". בוקוג'ו אמר שאינו 

מבין. "אם אינך מבין", ענה המורה, "תתלבש ותאכל".

———

בערב, התהלכנו עם נעמי בשדרות בן־גוריון במרכז העיר. מיכל אמרה 

שאני לא מבטאת רגשות שליליים כלפי נעמי וכלפי הבכי שלה, הבלתי 

פוסק. אני לא כועסת ולא מתעייפת. זה גורם לה להרגיש כאילו היא 
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בבחינת  הוא  אצלה  שעולה  שלילי  רגש  וכל  מלאך,  עם  בבית  חיה 

בגידה, או ביטוי של אנוכיות צרופה.

היא גם הראתה לי שכמה מהתגובות שלי אליה בימים האחרונים — 

למשל, כשהציעה להחליף אותי במאמץ ההרדמה אמש, ואני ניערתי 

אותה מעלי, כמתקוממת על עצם ההצעה — מעידות על רוח תחרותית 

נעמי לבד,  יכולה להרדים את  או הישגית. כאילו עלי להוכיח שאני 

לא  מעולה,  עבודה  עושה  ואני  לי,  קשה  ולא  עזרה  צריכה  לא  שאני 

פחות ממנה, האם הביולוגית.

גררתי  לא  מיד,  התקוממתי  לא  שלנו,  הזוגיות  בשנות  כהרגלי  שלא 

אותנו לריב מריר. הכרתי באמת שבדברים האלה. משהו טבוע בי עמוק 

נעמי,  לטובת  הכול  עושה  שאני  להוכיח  צורך  איזה   — הזה  בהקשר 

ששום דבר אחר לא חשוב. כביכול האפשרות האחרת היא נטישה. 

כביכול  נעמי.  של  הורה  להיות  זכות  לי  שיש  להוכיח  עלי  בזמן  ובו 

הזכות הזאת נקנית במעשים, בעמידה במבחנים, בהתנהגות למופת, 

וזו זכות על תנאי, שאינה מעוגנת בשום עיקרון אפריורי. זו לא זכות 

שעוברת ביני ובין נעמי בדם.

16 באפריל 2009

ונזכרת  כך  המועד  את  כותבת  אני  הפסח.  חג  למחרת  המימונה,  יום 

מרוקאית־עיראקית.  משושלת  בחציו  בא  נעמי  של  הגנטי  שהמטען 

תורם הזרע הוא בן לאם מרוקאית ואב עיראקי. 

האם יהיה לנו חשוב להכיר לה את הרקע התרבותי של הרקע הגנטי 
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לטעון  צורך  יש  האם  השניים?  בין  לקשור  בכלל  אפשר  האם  שלה? 

במשמעות תרבותית את המידע הביולוגי? האם מעניין אותנו להכיר 

את ההיסטוריה היהודית במרוקו ובעיראק? והאם בכלל נרצה לשים 

דגש על הצד הביולוגי הזה, שאינו נוכח בחייה בשגרה, כלומר האם 

כדאי להפיח רוח רפאים באב החסר? 

האב  )או  החסר  האב   — הזה  הסבוך  העניין  על  שאחשוב  לפני  רגע, 

הנוסף?( — אני חושבת: עד כמה ִאמּה של נעמי מחוברת לרקע האוסטרי 

הממשי שלה? עד כמה אני מחוברת לרקע הגרמני־הבריטי שלי?

———

ִאמּה,  של  מצידה  משפחתי  יוחסין  אילן  אוצר:  בידה  מחזיקה  אמי 

בת   ,28 לה  שמלאו  עד  בברלין  שגדלה  להמן,  מריאנה  הילדגרד 

אחר  להתחקות  אפשר  שנים.  מאות  בעיר  נטועה  שהיתה  למשפחה 

שבילי הדם בצד של ִאמּה של הילדגרד, בני משפחת סמסון, עד לברלין 

של המאה ה־17. בדרך נתקלים בשמות מעניינים: בדור הראשון באילן 

המתועד השמות הם יהודיים כמו מאייר, סמסון, אהרון וסלומון. בדור 

השלישי לכולם כבר שמות אירופיים כפרדיננד, גוסטב, תרזה, יוהנה, 

אלזבת, קרל ואוטו. את האנשים שהתגלמו בשמות אפשר רק לדמיין. 

רופא  אחוזה,  בעל  בכנסייה,  שמש  שונים:  עיסוקים  בעלי  בהם  היו 

שיניים. לנשים אין מקצוע באילן היוחסין הזה.

רוב שנותי התכחשתי לרקע הגרמני שלי. הזדהיתי בלי קושי עם אבי 

ועם השושלת הסקוטית שלו החביבה, הבלתי־מזיקה מבחינה פוליטית. 

לגלזגו  הסמוכה  פייזלי  הקטנה  בעיר  בסקוטלנד,  נולדתי  עצמי  אני 

הגדולה. לפעמים אני יושבת על ספסל ברחוב תל אביבי מיוזע, צרוב 

שמש, ומעלה בדמיוני את הריח ואת המגע של הגשם הקר, ואת מראה 
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העננים הקודרים, ואת אחי הגדול, בן שלוש ומשהו, מקפץ בשלוליות, 

בימי האוקטובר הסקוטי של לידתי וינקותי, אי אז בסוף שנות השישים. 

אני מדמיינת את האופנה הנאה והתמימה של הלבוש. את המעילים. 

במכשירי  מושמע  פפרס,  סארג'נט  הביטלס,  של  החדש  התקליט  את 

רדיו חמימים. 

גם  נולדו  וסבתי —  סבי  ריינה —  ואמו  ג'רי,  בגלזגו. אביו,  נולד  אבי 

הם בגלזגו. הסבים והסבתות של אבי נולדו בליטא והיגרו לסקוטלנד 

המהגרים  ספינת  בעלי  אבל  הברית,  לארצות  בדרך  היו  הם  ב־1882. 

משם  אנגליה.  מזרח  שבצפון  האל,  בעיר  אותם  והורידו  אותם,  הונו 

נעו צפונה והתמקמו בגלזגו, הקימו וניהלו חנות ירקות, הולידו שמונה 

ילדים )בצד של סבי( ו־13 ילדים )בצד של סבתי(. סבי היה סוכן נוסע — 

מכר שטחי פרסום בבתי קולנוע. סבתי היתה אחות מקצועית.

לשושלת הגרמנית מצד אמי התחלתי להתקרב רק באחרונה. מרתק 

אותי האופי הגרמני, אם אפשר לומר כך, שזורם בדמי. האם סבי הנס 

יכול היה להיות נאצי אלמלא היה יהודי? שאלה ללא תשובה. אני רק 

זוכרת אדם נרגן בדרך כלל, שקרא את המאמרים של ידידו ד"ר גרוס 

ב"הארץ", ועישן מקטרת בכובד ראש, והחשיב מאוד תארים אקדמיים 

ושאר מיני ייחוס חמורי סבר, ולא היה נחמד במיוחד.

וישנם הסיפורים: ארתור, סבּה של אמי מצד ִאמּה, היה רופא שיניים 

ו"פרפר לא קטן". בכל קיץ ארתור היה לוקח את הילדים לעיר קיט 

עד  שנים  עברו  אחרת.  "דודה"  אליו  התלוותה  קיץ  ובכל  גרמנית, 

את  איתם  שבילו  אביהם,  של  מאהבות  אלה  שהיו  הבינו  שהילדים 

החופשות בזמן שמרתה, האם, נשארה בברלין לבדה.

ברלין  בלב  שלו  השיניים  ממרפאת  נלקח  ארתור  ב־1942  אחד  יום 
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הנכנסים  ראשי  את  לבדוק  תפקיד:  קיבל  שם  לטרזיינשטאט.  ונשלח 

כדי לגלות אם יש להם כינים. בתוך המחנה התאהב באסירה והתחתן 

על  שמעה  בברלין,  עודה  מרתה,  לאושוויץ.  נשלח  ב־1944  איתה. 

מותו, והתאבדה, יחד עם שתי בנות דודּה. מרתה היא סבתּה של אמי. 

סיפורי  כמה  עוד  יש  אמי  של  במשפחתה  ברלין.  במזרח  קבורה  היא 

התאבדות — כולם של נשים. וישנו גם דודּה של אמי, קרל־אדולף, אחיו 

של סבי הנס. קרל־אדולף האח הצעיר מת ביוגוסלביה, אחרי שהשתתף 

או  כהלכה,  טופלה  שלא  בסוכרת  וחלה  בספרד  האזרחים  במלחמת 

משהו עצוב ומיותר שכזה. 

ב־1939 עזב סבי, הנס, את סבתי הילדגרד ההרה בברלין, וברח ללונדון, 

שבה נקלט לימים כפליט מלחמה. סבתי הצליחה להצטרף אליו בדרך 

נולדה  כך  לא דרך עם אמי העוברה ברחמה כעבור שבועות אחדים. 

אמי בלונדון באפריל 1939, בת לזוג פליטים גרמנים, שאיבדו את בני 

בודדים  ומצאו את עצמם  משפחתם, את המולדת האהובה, השנואה, 

ותלושים בארץ זרה; זוג אנשים שלא אהבו זה את זה באופן מיוחד, ולא 

לגמרי השתוקקו להיות הורים, וראו את עצמם גרמנים לפני ולפנים, 

ולא ידעו לשמוח שמחה של ממש. אמי נולדה כך בתוך מצוקה, בפחד, 

מחוץ למקום ולזמן, רגע לפני המלחמה הגדולה.

כן, ברור, הדם שלי לא עובר לנעמי. היא לא יוצאת חלצי. אבל הרוח 

בוודאי עוברת. אני חושבת. 

נפשי — אילן  רוחני,  יוחסין  יצירת אילן  אני מעמידה לעצמי אתגר: 

אילן  בנפשי.  ושהוות  עלי  שהשפיעו  הדמויות  מכל  שבנוי   — יחסים 

היחסים שממנו מסתעפת נעמי שלי.

מכתיבה,  שהתפרנסה  הראשונה  הסופרת  בן,  מאפרה  נניח,  אתחיל, 
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עבד־ על  נובלה  "אורונוקו",  את  שכתבה  ה־17,  המאה  בת  בריטית 

נסיך, וכתבה שירים שחוגגים את דו־המיניות שלה, וגם היתה מרגלת 

בשליחות הממלכה. היא עושה רושם של אשה יוצאת דופן במקוריות 

וביכולת לעשות את שלה. קראתי על אודותיה ומיצירותיה בסוף שנות 

העשרים לחיי. אמשיך עם מרי וולסטונקראפט, וירג'יניה וולף, סימון 

דה בובואר, שולמית הראבן, ברברה ארנרייך, נעמי קליין. וגם הורי, 

ומכרים אחדים, ובת זוג אחת לשעבר, ובת זוג אחת בהווה, שהכירו לי 

מסוימים,  בעדכונים  והפכו,  שלהם  אמונות  שהיו  מעוררים,  רעיונות 

ביצים מלולים תעשייתיים! לא מאמינים  ]לא אוכלים  לאמונות שלי 

לתקשורת המיינסטרים! עדיף לנסוע בתחבורה ציבורית מאשר ברכב 

פרטי![.

רגע, במחשבה שנייה: אין האדם בוחר את אילנו. אילן יוחסין — אילן 

יחסים — ראוי לשמו כולל השפעות מכל סוג, ובכלל זה השפעות מצד 

אלה שלימדו אותי בדרך הקשה. אלה שהקשיחו את לבי, וניערו אותי, 

שניים־שלושה  הרשימה:  מרכיבה את  אני  וביני  ביני  והיממו.  ושרטו 

מכזיבים ומכזיבות, אהובות שדחו את אהבתי, חברה ששמרה על מרחק 

עבודה  ממני  שהוציא  התובעני  המאמן  קשוחים:  מורים  וגם  רגשי, 

)כשחקנית  והתגברות על עצלות בשנים הספורטיביות שלי  מאומצת 

מכבי רמת חן ונבחרת ישראל בכדור־יד; לרוץ להגנה! לא לוותר על 

בלי  לכתוב  אותי  שהכריחה  העורכת  להתקפה!(,  ספרינט  כדור!  אף 

המילה "אני".

———

שרועה  היא  האלה.  השורות  את  כותבת  שאני  בזמן  עלי  ישנה  נעמי 

עלי באלכסון, בטנה על בטני, ידיה על החזה שלי, ראשה שעון בפינת 
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הכתף. לפני דקות אחדות היא חייכה אלי בין אכילה לבין גיהוק. היא 

משתנה ומתבגרת ונוכחת יותר ויותר בכל רגע.

17 באפריל 2009

10:45 בלילה. מיכל מנסה להרדים את נעמי בתנוחת הנקה בשכיבה 

במיטה. על השיש מחכה עוגת דבש שהכנתי, לאחר הפצרות חוזרות 

ונשנות מצד מיכל שאמלא את הבטחתי ואתרום לתזונה הביתית.

 20 ובמקום  בתנור  ונשפכה  מהתבנית  גלשה  חרוצות.  נכשלה  העוגה 

דקות אפייה שהובטחו במתכון, האפייה נמשכה כשעה, והעוגה נראית 

כרגע כמו קרקע בוצית באזור של מעיינות חמים, נובעים, ללא שליטה, 

אחרי הפצצה מהאוויר של כוחות אויב. לא ראויה להגשה, אבל נדמה 

לי שהיא די טעימה.

מעול  סופית  אותי  תשחרר  הזאת  שהעוגה  נראה  נעשה.  המעשה 

ציפיותיה של מיכל.

———

לשם  משפחתי  שם  את  להוסיף  פשוט  יהיה  שלא  לנו  התברר  היום 

של נעמי בתעודת הזהות. שינוי השם, שנטבע במעמד היציאה מבית 

של  שם  "שינוי  לצורך  המשפט  לבית  בפנייה  כעת  כרוך  היולדות, 

נעמי  את  לאמץ  אצליח  אם  לראות  לחכות,  מחליטות  אנחנו  קטין". 

רשמית, ואז לא יהיה קשה להוסיף את שם משפחתי לשמה.

אני חושבת: למה בכלל חשוב לי להצמיד את שמי לשלה? איזה ערך 

אני יכולה להעניק לשם שלי? האם אני מסוגלת בכלל להכריז בעלות 

��� �� 12 ���.indd   53 2/21/11   11:56 AM



 54

היא הבת  ועדה, שנעמי  פוחדת להכריז, קבל עם  אני  חיה?  נפש  על 

שלי. אני לא יודעת אם השם שלי יחזק או יחליש אותה.

———

ואפרופו שם אב, אולי הגיעה העת לחשוב מעט על העובדה הלסבית. 

איזו משמעות יש לעובדה שלבתי יש הורה לסבית? לעובדה שאני הנני 

לסבית? מיהי לסבית? אפשר לדבר על זה לרגע?

הנה, רגע: 

נורמליּות, אני משוכנעת, אינה ערך חיובי, אלא רק תוצאה תרבותית 

של חישוב סטטיסטי.

מהתשוקה.  ליהנות  לעצמי,  מרשה  שאני  לעצמי,  שנתתי  שמחה  אני 

שהפסקתי להסתתר מפני משטרת הנורמליות שרדפה אותי בתוך נפשי. 

זה לא היה קל. מנעתי מעצמי את החופש הזה במשך רוב שנות חיי. 

אני זוכרת עדיין איזה טעם מבהיל היה למילה לסבית בפי כשמלאו לי 

17, ועוד היה מריר ומפחיד כשמלאו לי 27. 

אני שמחה שבתי גדלה בסביבה מגוונת, לנוכח הורים ומבוגרים, נשים 

וגברים, בעלי קשת רחבה של טעמים, נטיות מגדריות וסוגי קשרים.

אני שמחה לדעת שבתי מוקפת במשפחה האלטרנטיבית שלי, משפחה 

של נשים חכמות ומצחיקות, שמקפידות כל העת לשרטט מחדש את 

ויודעות לשתות: חברותי,  ויודעות לשחק  גבולותיה של "המשפחה", 

אלה ויעל, חוקרת ספרות וסופרת ילדים, שהביאו לעולם את עלמה עם 

זוג חברים גברים. וחברותי נעמה ושרית, עיתונאיות, שבונות משפחה 

בעזרת תורם זרע. 

אני משוכנעת שאחידות היא מוות ומגוון הוא חיים.

אני מקווה שנעמי תהנה מסקס.
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אני לסבית. איזו מילה משונה. רעיון מטופש.

———

 Kindness אני קוראת שירים באסופה שערך רוי האוסדן ונעצרת על

מאת נעמי שיהאב ניי.

לפני שתדעי טּוב לב מהו
עלייך לאבד דברים.6

אני לא יודעת מה היה לי שהרשיתי לעצמי לאבד.

כן, אולי איבדתי את המשפחה עם חברתי לשעבר, ועם גל, בנה, אהוב 

נפשי.

לא אאבד את המשפחה עם נעמי ועם מיכל.

ומנסה  one art, שאני אוהבת  נזכרת בשיר של אליזבת בישופ,  אני 

לתרגם אותו, מתאמצת לשמור על צורת החריזה של הווילאנל:

אמנות אחת 

נּות ָהֲאַבּדֹון לֹא ָקֶׁשה ִלְלֹמד ֶאת ָאּמָ

ֶרְך ָבִרים ְטמּוָנה ַהּדֶ ה ּדְ ְך ַהְרּבֵ ָכל ּכָ ּבְ

ָנם ֵאינֹו ָאסֹון. ְלִאּבּוד, ַעד ֶׁשָאְבּדָ

ִׁשְויֹון לּו ּבְ ָכל יֹום. ַקּבְ הּו ּבְ דּו ַמּׁשֶ ַאּבְ

ְזּבּוז ְזַמן ְיַקר־ֵעֶרְך ַח ָאבּוד, ּבִ ֶנֶפׁש ַמְפּתֵ

נּות ָהֲאַבּדֹון. לֹא ָקֶׁשה ִלְלֹמד ֶאת ָאּמָ

Before you know what kindness really is  6
You must loose things   
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ָגאֹון ד ּבְ ד ָהמֹון, ְלַאּבֵ ְוָאז ַנּסּו ְלַאּבֵ

ֶעֶרְך ְנֶתם ּבְ ַוּ ְמקֹומֹות, ֵׁשמֹות, ְלָאן ִהְתּכַ

ה֜ לֹא ָיִביא ָאסֹון. ָבר ֵמֵאּלֶ ל. ּדָ ְלַטּיֵ

י. ְוֶאת ָהַאֲחרֹון י ֶאת ְׁשעֹוָנּה ֶׁשל ִאּמִ ְדּתִ ְראּו, ִאּבַ

ים ְללֹא צֶֹרְך. ּתִ ין ְׁשלֹוָׁשה ּבָ ְמַעט־ַאֲחרֹון ּבֵ אֹו ּכִ

נּות ָהֲאַבּדֹון. ֜לֹא ָקֶׁשה ִלְלֹמד ֶאת ָאּמָ

י, ּוְבָׂשׂשֹון י ָׁשלֹוׁש ָעִרים, ֶׁשָאַהְבּתִ ְדּתִ ִאּבַ

ֶרְך ּדֶ ָׁשה ּבַ ְרׁשּוִתי, ְׁשֵני ְנָהרֹות, ַיּבָ ְמחֹוזֹות ֶׁשָהיּו ּבִ

ֵהם ָחֵסִרים ִלי, ֲאָבל לֹא ָקָרה ָאסֹון.

ד אֹוָתְך )קֹול ָאהּוב, ְׁשאֹון ֲאִפּלּו ְלַאּבֵ

ֶרְך: ְצחֹוֵקְך( לֹא ַאְכִחיׁש עֹוד. ֵאֵרד ַעל ּבֶ

נּות ָהֲאַבּדֹון. לֹא נֹוָרא ָקֶׁשה ִלְלֹמד ֶאת ָאּמָ
ְתִבי זֹאת!( ֶׁשל ָאסֹון!7 ה עֹוֶׂשה רֶֹׁשם )ּכִ ַאף ֶׁשּזֶ

The art of losing isn't hard to master;   7
so many things seem filled with the intent   
to be lost that their loss is no disaster,   

Lose something every day. Accept the fluster   
of lost door keys, the hour badly spent.   
The art of losing isn't hard to master.   

Then practice losing farther, losing faster:   
places, and names, and where it was you meant  
to travel. None of these will bring disaster.   
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18 באפריל 2009

שלושתנו  שכבנו  ברציפות.  השני  הלילה  זהו  במיטה.  הקיאה  נעמי 

הזה  יכולנו לנחש שהשקט  בינינו.  ושקטה  היתה ערנית  ונעמי  יחדיו 

הוא מצב עניינים חשוד.

בוקר, אחרי שינקה, היא הקיאה  בליל אמש, בסביבות ארבע לפנות 

נהר לבן על מיכל ועל הסדין. שלולית רחבה נקוותה. קולות הניחומים 

השקטים, הרגועים, של מיכל חדרו לחלום שלי. 

אני מתבוננת על היכולת של מיכל לשבת בשקט, לנסוך בנעמי שלווה 

נזהרת  לא  מתנערת,  לא  בבהלה,  קמה  לא  היא  ההקאה.  ברגעי  גם 

קרוב  אותה  מחזיקה  שלה  ואמא  ִאמּה,  על  מקיאה  נעמי  להתלכלך. 

אליה, מרגיעה אותה.

———

לבקש  נעמי  של  המגוונת  מהיכולת  האחרונים  בימים  משתאה  מיכל 

I lost my mother's watch. And look! my last, or  
next־to־last, of three beloved houses went.   
The art of losing isn't hard to master.   

I lost two cities, lovely ones. And, vaster,   
some realms I owned, two rivers, a continent.   
I miss them, but it wasn't a disaster.   

Even losing you )the joking voice, a gesture ־־   
I love( I shan't have lied. It's evident   
the art of losing's not too hard to master   
 though it may look like )Write it!( a disaster.   
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ולסמל. כמה מעט זמן היא כאן איתנו, וכמה היא כבר יודעת וכמה היא 

קטנה וכמה היא כבר יכולה.

———

ומנסים  אליה  באים  בוכה  יודעת שכשהיא  כבר  חושבת,  מיכל  נעמי, 

לעזור לה.

———

תנוחת הידיים האהובה על נעמי היא תנוחת הסייף: זרוע אחת שלוחה 

היישר לפנים והזרוע השנייה כפופה לאחור. היא מוכנה לקרב.

19 באפריל 2009

אנחנו לוקחות את נעמי לבדיקה אצל ד"ר הרמן בגלל ההקאות הליליות, 

הפצעונים, החלב שנפלט מדי פעם מאפה, הבכי הממושך לפנות ערב. 

אומרת  רשמיים,  גינונים  ונטולת  נחמדה  אמריקנית  דרום  הרופאה, 

שההקאות, תגובות הריפלקס, יעברו בגיל 3 חודשים; הבכי יעבור בגיל 

30. היא אומרת שנעמי לגמרי חיונית ובריאה, שהיא מרימה את הראש 

כמו באולימפיאדה, ושאפשר למרוח משחה על פצעוני האקנה — זה 

יעבור תוך יומיים.

 58 מידה:  בסרט  אותה  ומדדה  קילוגרם.   5.4 נעמי:  את  שקלה  היא 

סנטימטרים. היא אומרת שהיא נמצאת על נקודה 80% על הסקאלה. 

כלומר היא 30% מעל הממוצע לגילה בגובה ובמשקל. אנחנו יוצאות 

מהמרפאה שמחות וגאות.
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3: מחייכת

25 באפריל 2009

יתר  מייצור  סובלת  היא  האינטרנט:  בעזרת  עצמה  את  אבחנה  מיכל 

של חלב. החלב ניתז מהפטמה בסילונים של מקלחת. כנראה בגלל זה 

נעמי משתנקת ולפעמים בוכה תוך כדי יניקה, מקיאה ופולטת. יותר 

מדי חלב יוצא מהר מדי וחזק מדי.

אני מנסה בעצמי לינוק משדה של מיכל ואמנם החלב טס היישר לתוך 

הגרון. לא פלא שנעמי כמעט נחנקת. מרוקנים לה בקבוק לתוך הוושט 

בלי שום הכנה.

מיכל לומדת בפורומים של הנקה באינטרנט מה צריך לעשות. למשל: 

לוודא שהשד יהיה מתחת לפה של נעמי, שתינק כנגד חוקי הכבידה.

———

קרם  רק  הפצעונים  על  מרחנו   — מעט  משתפר  נעמי  של  האקנה 

קלנדולה עדין. הרוקחת — ואחר כך גם תמר, החברה הטובה והרופאה 

לנו  רשמה  שהרופאה  שהמשחה  אמרו   — האקולוגית  הקהילה  בת 

והיא מדכאת איזה כוח שצריך  )קורטיזון, אנטיביוטיקה(  אלימה מדי 

לפרוח, לצאת, באופן טבעי, וממש אין צורך לנקוט צעד תוקפני כזה 

��� �� 12 ���.indd   59 2/21/11   11:56 AM



 60

נגד הגוף של נעמי שעושה את עבודתו, חי את חייו.

אני שמחה בהחלטה שלנו לשמור על סבלנות. 

אני גם קצת סקרנית לראות אם המשחה תשפיע באופן מיידי ותחזיר 

לנעמי פני תינוקת חלקים.

אנחנו מחליטות להקפיד לצלם את נעמי גם עם פני הפיצה שלה. לא 

לערוך צנזורה מייפה, משטיחה, למרות הנטייה הטבעית שלנו לעשות 

כך. תרבות הפוטו־שופ שפרחה בעולם מופנמת בנו עד לזרא.

———

החיוך של נעמי: לחיים מתרוממות ומתרחקות זו מזו, עיניים מתעגלות 

ומופזות אור, שפתיים מתעבות, מתרחבות ונפשקות. הראש נישא אל־

על.

27 באפריל 2009 

לנעמי יש לא מעט בובות שקיבלנו במתנה. רובן מתוקות. קנגורו ופרה 

סצנה  שנביים  הציעה  מיכל  ואדומה.  גדולה  וסוסה  וארנבת  וכבשה 

לצילום שמבוססת על ה־Nativity, הסצנה המצוירת מסיפורי הברית 

החדשה, בגרסה שבה נאספים בעלי חיים — בעיקר חמורים וכבשים — 

כדי להתפעל מהתינוק האלוהי.

הבובות מקיפות את משטח ההחתלה שעל המזרן בפינת החדר. נעמי 

שוכבת והן מביטות בה בהשתאות.

———

היום, מצב רוח נעים וחייכני לנעמי. כשאנחנו מניחות אותה על הבטן 
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היא זוקפת ראש ומתרוממת מעט, ותיכף היא גם תתהפך. היא נראית 

כמו מישהי שלא רוצה לעמוד במקום. כמו אמא שלה. עסוקה במאמץ 

לקראת הדבר הבא. 

———

אחרי  לעבודה  החזרה  של  החדש,  בעידן  הראשון  היום  היה  אתמול 

חופשת הלידה העצמאית שלי. עבדתי מתשע בבוקר. מיכל לקחה את 

פספורט  תמונות  עם  וחזרה  דרכון  לה  להוציא  הפנים  למשרד  נעמי 

נעמי  של  פניה  נאדמו  הצילום  ברגע   — ללב  ונוגעות  משעשעות 

והתנפחו במאמץ הוצאת הקקי, שהונצח כך לעולמי עד.

לקחת  המונית  באה  וב־5   4 עד  לעבוד  חזרתי  צהריים  הפסקת  אחרי 

אותי לסינימטק החברתי בשדרות, שם הרציתי על הרעיונות שניסיתי 

להעביר בספרי "על הנוחות".

בסוף היום מצאתי את מיכל מאושרת למדי. נעמי היתה במצב רוח טוב 

במשך רוב שעות היום. בערב היא בכתה מעט כהרגלה אבל לא נורא. 

אלי, חבר יקר, בן זוגה של תמר, בא לביקור ספונטני ומיכל מספרת 

שהוא הרגיע את נעמי עד מהרה בנהימות עמוקות בקול נמוך ושנראה 

מאוהב.

נעניתי  ומשלא  משדרות,  חזרה  בדרך  התקשרתי  זאת,  לעומת  אני, 

הייתי בטוחה שנעמי בוכה ללא הרף ומיכל לא מצליחה להרדים אותה 

ודמיינתי את עצמי חוזרת ומצילה את היום בשירה מלנכולית ובכוח 

הנשימה השקטה שלי. כשנכנסתי, מצאתי במקום צווחות ואמא מותשת 

את מיכל ונעמי שרועות, צמודות זו לזו במיטה, שלוות, שקועות בשינה 

מתוקה.
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על  לפני,  פרקדן  שכבה  היא  בקשת.  קקי  אתמול  עלי  עשתה  נעמי 

משטח ההחתלה שמונח על הרצפה. הרמתי את רגליה והצמדתי את 

ברכיה לבטנה כדי לסייע במאמץ. לפתע יצא אלי הסילון. הוא ניתז, 

עוד ועוד, והשפריץ הרחק, כיסה את כולי, את המכנסיים ואת החולצה, 

עד הצוואר, והחומר הרך והחרדלי לא נגמר וכבר חשבתי שאי אפשר 

שייצא עוד, שהיא מתרוקנת, שהיא תצטמק ותיעלם מרוב שהוציאה 

מתוכה את כל תוכה, והוא געש עוד ועוד וזרם החוצה.

היא עצמה נראתה רגועה — אחרי כמה שעות של אי נחת — ואנחנו 

נמלאנו השתאות, התפעלות ושמחה.

———

בבוקר ישבנו שלושתנו במשרד של אירית רוזנבלום מארגון משפחה 

בתחום  לפנינו  העומדות  האפשרויות  על  מידע  לקבל  כדי  חדשה 

האימוץ. אירית היא טיפוס מצחיק, בוטה, קשקשן, אבל גם מרשימה 

מאוד. הקימה ארגון במו החזון שלה ומובילה אותו ללא לאות. עוזרת 

לאנשים להרכיב לעצמם משפחה במגוון סוגים ותצורות. נראה שנלך 

בדרך האימוץ. לכל הפחות מהסיבה הזאת: אם אאמץ את נעמי רשמית 

את  בשבילה  רוצה  אני  בריטי.  לדרכון  הזכות  את  לה  להעניק  אוכל 

גשומים  אחרים,  חיים  לדמיין  האפשרות  את  בעולם.  התנועה  קלות 

וקודרים ככל שיהיו.

———

הפנים של נעמי חלקות כמעט לגמרי. נקיות מפצעונים.

———
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את  מחבבת  שהיא  ונראה  קריאולה  מיסה  את  לנעמי  משמיעה  אני 

היצירה. הקולות החמים והספרדית והערצת האל מנעימים את זמנה 

ומערסלים אותה. 

 Señor, ten piedad de nosotros Ten piedad Señor, ten

piedad De nosotros.

אדוננו, רחם עלינו, ישו, רחם עלינו.

מאז שנעמי באה אני מוצאת בלבי חיבה משונה לטקסטים הנוצריים. 

הם קצת מטופשים, אבל רומנטיקנים ללא בושה, עסוקים כל כך בלידה 

של התינוק בהא הידיעה, ובהאדרת האהבה, שאי אפשר שלא לאמץ 

אותם אל הלב.

———

קוצר הזמן מורגש בימים אלה ביתר שאת. לא בגלל המטלות, אלא בגלל 

השאיפות — יש כל כך הרבה דברים שאני רוצה לעשות. ליצור סדנת 

כתיבה משפיעה )סדנה לכתיבה עיונית, פוליטית, עם דגש על כתיבת 

מסות(, להשלים כתיבה של נובלות, שהתחלתי בה לפני הלידה, לכתוב 

רומן בלשי עם סיפור על חטיפת תינוק, לערוך ספר על תרבות הריטלין 

הפמיניזם,  ובשביל  הפרנסה  בשביל  ל"לאשה"  לכתוב  הישראלית, 

לכתוב למוסף "ספרים" ב"הארץ", להכין הרצאה, ללמוד ספרדית או 

את  לכתוב  לקרוא,  באנגלית,  לכתוב  להתחיל  הצרפתית,  את  לשפר 

היומן הזה, ללמוד על מיסה קריאולה, וגם לבלות עם נעמי זמן שקט, 

נקי, מלא, ולשחק עם מיכל ולהזדיין איתה, ולקרוא עוד ועוד, ולבלות 

זמן שקט, נקי ומלא עם חברותי, ולבלות עם גל הקטן בכל מיני דרכים, 

לגדול איתו, ולטפח את הצמחים במרפסת, וללמוד אותם. הימים כל כך 
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קצרים, וחוץ מלחצי הפרנסה, החוויה היא פתאום שיש בערך עוד שבוע 

לחיות ]עד לא מזמן הרגשתי שיש עוד נצח לחיות, יותר מדי, כל כך 

הרבה יותר מדי[ ואיך אספיק הכול, ומצד שני אם יש רק עוד שבוע, מה 

הטעם בכלל. ואיך להשתחרר מהכמות ולהתמקד באיכות?

———

את  להסדיר  לנו  יעזור  זה  צוואות.  לכתוב  לנו  המליצה  הדין  עורכת 

זכויות הירושה של נעמי, גם במקרה שלא אוכר כהורה רשמית שלה 

על ידי המדינה. אני חושבת על כמה מעט — כסף, חפצים, רכוש — אני 

יכולה להשאיר. ובכל זאת אני רוצה להשאיר: את הכול למיכל ולנעמי, 

וגם משהו לגל, שיוכל לבוא ולקחת משהו משלי — ספרים או משחקים 

או כל דבר אחר שהוא רוצה, אם ירצה, פשוט כדי שיידע שאני חושבת 

עליו באהבה ברגעים האלה שבהם עולה בדמיון האפשרות שלא אהיה 

עוד בעולם.

———

חוויית קוצר הזמן, אני יודעת, היא תולדה של טעות קונספטואלית. כי 

עכשיו אני כותבת ביומן. נעמי שוכבת לצידי על הספה. ישנה. המערכת 

זו  וואייג'" ]Maiden Voyage[ של הרבי הנקוק.  מנגנת את "מיידן 

יכולה להגיע אל  יצירה בהשראת שיט מבחן של ספינה חדשה. היא 

מחוז חפצה, לעגון בסופו של שיט בנמל היעד, הספינה שיצאה ממפעל 

הספנות; אבל היא עשויה גם להתפרק אל גורמיה ולטבוע לבלי שוב 

במעמקי האוקיינוס אם לא נבנתה כהלכה. אין לדעת. יוצאים לדרך. 

לפינה.  מעבר  קפה  בבית  הנייד  המחשב  עם  עובדת  מיכל  מפליגים. 

הפרחים במרפסת משגשגים. עכשיו כאן כל הזמן שבעולם.
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שמעתי  לא  פעם.  מאי  ועייפה  כבדה  שינה  של  לילה  רע.  רוח  מצב 

את נעמי ומיכל בהנקה של חצות וחצי. בחמש בבוקר התעוררתי רק 

בקושי. קמתי עצבנית. חילופי דברים עוינים עם מיכל.

לרגע נדמה לי שאין בכל זה טעם. שזמן ארוך מדי, רחב מדי, עמוק 

מדי, גבוה מדי, חם מדי, ישן מדי, עוד נפרש הרחק לפני. העתיד מעלה 

עובש. הכול נראה לי שטוח. אבל אני מתפקדת. נצח של תפקוד לפני. 

את  מנקה  הפוליש  שמעשה  מתברר  השיניים.  לרופא  הולכת  אני 

השיניים שלי מכתמים חומים בלי שום קושי. ההכתמה שהטרידה אותי 

בימים האחרונים אינה מהותית. לא מעידה על הזנחה בלתי הפיכה. 

אני חושבת עכשיו שאפשר לחשוב על החיים ברצף של הזנחה וטיפוח. 

אני חושבת שיש אזורים רחבים בנפשי שאני מזניחה.

1 במאי 2009 

נסענו ליישוב מוכה השעלת של תמר ואלי, שמצפון לכנרת. 

שלפני   — העץ  רצפת   — הֶדק  על  בחוץ  ישבו  ואלי  ומיכל  נעמי 

הכניסה לבית, ואני הצצתי עליהם מבעד לחלון המטבח. ראיתי גבר 

גדול משוחח עם אלי ושמעתי קולות של ילדה קטנה. כשיצאתי היא 

השתעלה לעברה של נעמי. לא ראיתי אותה, אלא רק שמעתי את קולו 

של השיעול ובעיני רוחי המחלה שלה ניתזה לעבר נעמי ותקפה אותה 

והתנחלה בדמה וזרמה לקצות גופה.
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כל  של  בידוד  על  דיברו   — יקרה  שלא  לנו  שהבטיחו  מה  בדיוק  זה 

בביטחון  להאמין  רוצה  ואני  קרה  זה  עכשיו  אבל   — החולים  הילדים 

החיסונים  כל  את  קיבלה  לא  עדיין  קטנה.  נעמי  נדבקה.  לא  שנעמי 

שלה. תמר ואלי חיים בקהילה אקולוגית שמאמינה בין השאר בביקורת 

על מערכת החיסון הציבורית. אף לא אחד מהילדים ביישוב חוסן נגד 

שעלת. עכשיו לא מעט ילדים ביישוב חולים. 

אני מעריכה את המבט הביקורתי על מערכות ציבוריות, אבל ההידבקות 

ההמונית כאן, בגלל ההתנגדות לחיסונים, נראית לי מיותרת, והעיקרון 

עודפים  חיסונים  לילד  לחסוך  אפשר  הרי  טיפשי.  מעט  רושם  עושה 

של  פריווילגיה  זו  ומתחסנת.  בתלם  הולכת  האוכלוסייה  רוב  אם  רק 

מעטים, אני חושבת, להימנע מחיסונים.

לא  האלה:  הירוקים  קיבלו,  שהם  ההחלטה  זו  בדיוק  אולי  שני,  מצד 

מיותרת.  הגוף,  על  עודפת  התקפה  הוא  החיסון  כי  מחיר.  בכל  לחסן 

עדיף לחלות במחלה מאשר להתחסן לשווא נגדה. הם מוכנים לשלם 

את המחיר. 

———

נעמי ילדה רצינית. אתמול בבוקר היא חייכה ברוחב לב, אבל בדרך 

כלל היא רצינית. 

בגיל שנה, הגיל שבו התחלתי סוף סוף לחייך, הורי ואחי הגדול שבו 

השמש  שתיים.  על  ללכת  התחלתי  ואני  לישראל,  מסקוטלנד  איתי 

הרמת־גנית העלתה חיוכים על פני. אני תוהה מה היה כל כך קודר 

בשנה הראשונה שלי בגלזגו האפורה והקרה. 

———

זוג סנוניות ישן מתחת לגגון במרפסת הכניסה לבית של תמר ואלי. 
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או שאלה ציפורים מסוג סיס הגליל? הצללית שלהן דומה במעופן. מה 

ההבדל בין סיס לסנונית? סיס הגליל גדל לאורך של 12.5 סנטימטרים. 

סנונית הרפתות ארוכה יותר — 19.5 סנטימטר. הקן שונה: זה של סיס 

נמצא  הסנונית  קן  של  הפתח  מהצד.  פתח  עם  גביע  כמו  בנוי  הגליל 

מוסתר  הוא  צידו.  אל  נוטה  כאן  הקן  אם  להעריך  לי  קשה  למעלה. 

בגומחה מתחת לגגון.

שחגות  לאלה  גם  להפליא  דומות  האלה  הסנוניות־סיסים  כך,  או  כך 

שלי  הצפרּות  כוחות  יודעת.  לא  אני  אביב.  תל  גגות  מעל  באביב 

מדוללים. אני רוצה לפתח אותם בשביל נעמי הקטנה. 

ציפורים — כדאי לשים אליהן לב.

———

מיכל סובלת מיני כאבים — גב, ראש, מפשעה, בטן — כבר כמה ימים. 

הבא  בשבוע  דם  בדיקת  תעשה  היא  לה.  לעזור  איך  יודעת  לא  אני 

ונמשיך משם.

———

האהבה שלי אל מיכל, שעליה אני מכריזה באוזניה מעת לעת, בדרך 

כלל מהוסה, מוצנעת. מיכל אוהבת אותי אהבה בלשון המעטה. אהבה 

כבושה ]או לפחות כך אני מעדיפה לשער[. נדמה לי שלא הייתי יכולה 

לסבול אהבה אחרת, מוצהרת. 

בעזרת  השנה:  ארבעים  בת  שלי,  הבדידות  הופגה  שכך  לי  נדמה 

האפשרות לאהוב ובה בעת לשמור כל העת על מרחק דק מהאהובה.

———

חושבת,  אני  עכשיו  חברות,  והמילה  בנפש.  עכשיו  מחוברות  אנחנו 

לוכדת היטב את החיבור הזה. 
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הנה שורש נאה בשפה העברית: ח.ב.ר. חיבר — איחד, קשר יחד. וגם 

יצר וכתב וגם פירש, הסביר והגדיר. לא הכול מובן ועשוי. יש עוד מה 

לקשור, יש מה להתיר. עבודת היצירה והפירוש בעיצומן.

———

יפה בקיבוץ שמעל הכנרת. שיח הרדוף, עצי שסק, עצי פאפאיה, שיחי 

פסיפלורה ופרחיהם המפתים, הרים וגבעות סביב, עשב הולך ומצהיב, 

אבני בזלת, הכנרת מכחילה למטה במזרח. שקט שמופר בנהמות יונים 

ונביחות כלבים.

זוג סנוניות — או סיסי הגליל — ישן בסככה שמעל המרפסת. שלושת 

וצוחקים  ונעלבים  וכועסים  וצועקים  ועסוקים  עולצים  הבית  ילדי 

הרגשות  במפגש  דחוסים  שלהם  החיים  ועייפים.  ורעבים  ומרצינים 

והתשוקות ומצבי הרוח.

עם נעמי המפגש הזה עדיין סטטי. היא רוצה מעט — או לפחות אנחנו 

מבינות מעט — והאפשרות לספק את רצונה נראית מעשית, ויש הרבה 

אוויר מסביבה.

2 במאי 2009

חוששת  היא  ופרסומו.  הזה  היומן  בעניין  חששות  מבטאת  מיכל 

מהשתלטות הסיפור שאספר כאן על הסיפור שלנו, על זיכרון השנה 

הראשונה עם נעמי.

———

נעמי בילתה יום נעים בצפון. לא מעט שעות ערנות מחויכות ושעות 
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נשענת,  רק  היא  קסם.  כפעולת  עליה  שפועל  הגב,  מנשא  על  שינה 

והכול מסתדר.

———

נעמי בכנרת, בעין איוב. מיכל שמחה איתה במפל הגועש. אני מחכה 

על החוף. מרגישה חוסר ביטחון על חלוקי האבן במים השוצפים. אני 

רואה אותן ויודעת שעוד צפויים להן חיים של הרפתקאות משותפות. 

———

קשה להבין ולהפנים שנעמי איתנו כאן, ושאנחנו איתה לכל החיים. 

שאני איתה לכל חיי. 

———

על שפת הכנרת, מעל מעיין איוב, טעמתי לראשונה בחיי מפרי עץ 

הדומים. דומה במראהו לתפוחון רקוב. עדינות מתקתקה.

———

נעמי מריירת, מבשרת שיניים.

3 במאי 2009

מגוונות  הנקה  תנוחות  מוצאות  ונעמי  שמיכל  משבוע  יותר  כבר 

וחופשיות לגמרי. בישיבה בלי כריות תומכות. בעמידה. אפילו בהליכה. 

נעמי יונקת מִאמּה כך בין שמים וארץ, בזרועותיה, בתנועה.
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4 במאי 2009 

נעמי בת עשרה שבועות. מיכל לקחה אותה לחוג הראשון שלה: בייבי־

יוגה. נעמי נראתה שם סובלת ממועקה, והיא גם נהנתה ובסוף הקיאה 

את כל אשר לה. מיכל חזרה מלאת חוויות והתבוננות מההתכנסות של 

שמונה תינוקות ושמונה אמהות.

עד  לי  מבהיר  המאתגרת  החוויה  על  מספרת  היא  שבה  בדרך  משהו 

כמה אני לא אמא של נעמי, אלא משהו אחר. קשה לי לדמיין את עצמי 

במעגל האמהות השמח של חוג הבייבי־יוגה. ארגיש בו כמתחזה. הן 

ייראו לי כולן מיומנות מדי, ביולוגיות מדי, עולצות מדי. אני לא כמו־

אמא. ואני גם לא כמו־אבא. משהו אחר. לא הייתי רוצה להגדיר את 

עצמי על דרך השלילה.

מהי המשמעות של להיות ארנה של נעמי?

שתַגדל  זו  ִאמּה,  לצד  עליה,  שאחראית  האשה  נעמי.  של  ארנה  אני 

אותה ושִתגדל יחד איתה. זו שיש לה לא מעט מה ללמוד על האופן 

שהיא  לפני   — אותם  לחיות  שראוי  חיים   — החיים  את  לחיות  הנכון 

מתיימרת להיות כמו־אמא או כמו־אבא של נפש חיה.

———

היום הייתי עם נעמי לבד בשעות הבוקר. זהו חצי היום השבועי שבו 

מיכל זוכה לעבוד. נעמי ישנה ואכלה וישנה ועשתה קקי ומיכל חזרה 

היו  לא  זה.  וזהו  יחדיו  ואכלנו  צהריים  לארוחת  וצ'יפס  פלאפל  עם 

הרבה חילופי חיוכים, אבל היתה שהות נינוחה ביחד.

המשפחה  ולחיי  הקטנה  נעמי  לחיי  במרפסת  כוסית  מרימות  אנחנו 

הקטנה שלנו. 
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דברים שעדיין לא צריך לתת עליהם את הדעת:

על  המזרק?  )על  לעולם  באה  שבה  הדרך  על  נעמי  עם  לדבר  איך 

האהבה? על התורם שתמיד נכיר לו טובה?(.

איך לדבר עם נעמי על כך שאין לה אבא.

איך לדבר עם נעמי על היחס של ישראל לאומה הפלסטינית.

איך לדבר עם ההשתקפות שלי במראה על כל הסוגיות האלה.

5 במאי 2009 

על  אותה  כשמניחים  פעם  מדי  מתהפכת  שנעמי  ימים  כמה  כבר  זה 

הבטן. היא מתרוממת, נשענת על זרוע אחת, ונופלת על הגב.

זה קרה על ספות — אצל חברות, אצל סבתא; זה קרה על מזרן בבייבי־ 

יוגה. וזה קרה הבוקר פעמיים — על הספה, ועל המזרן שצמוד למיטה.

היא בועטת בחוזקה ברגליים. היא לא רוצה להישאר במקום אחד.

———

מיכל סובלת בימים האחרונים לא מעט מכאבי גב חזקים. מחולשה. 

נעמי במנשא.  היא בקושי מצליחה לסחוב את  בלילות.  מכאבי ראש 

היא בקושי מתאוששת משנת הלילה. אני מנסה לא להתחבר לחרדה.

———

הבכי של נעמי בשעות הדמדומים הולך ומתפוגג ואיתו גם התיאוריה 

מסוימים.  ממאכלים  שנפלטים  בגזים  קשור  התינוקות  סבל  שלפיה 

הבייבי־ חוג  למדריכת  שהיתה  ללידה,  הכנה  בקורס  המדריכה  שרון 

מייצרי  מאכלים  כזה  דבר  אין  שבעצם  אמרה  ומיכל,  נעמי  של  יוגה 
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גזים. יש רגישות למאכלים מסוימים של האם — חלב ומוצריו, בננות, 

אורז, בדרך כלל.

של  הסיפור  שכל  שבועות  כמה  לפני  אמר  למזון,  מומחה  שלי,  אבא 

הגזים הוא המצאה בלתי אפשרית מבחינה מדעית. כי חלב האם בא 

ממערכת הדם ולא ממערכת העיכול, ולכן לא ייתכן קשר ישיר עד כדי 

כך בין מאכלים מייצרי גזים לבין הסבל של התינוק.

מיכל קראה גם היא לא מזמן באתר מוערך לעניינים האלה ש"הגזים" 

הם אגדה וזה אף פעם לא הסיפור. לא שאין פלוצים וגרעפסים — אלא 

שזו אינה סיבת הסבל והבכי.

בכי הדמדומים, מסקנות ביניים: עייפות מהיום שחלף; פחד להיפרד 

ממנו ולעבור ללילה; שחיקה של העצבים; מסתורין שצריך לקבל כמו 

שהוא, לא ידוע; בכי מהותי, על עצם ההכרח לחיות.

7 במאי 2009 

אחר  עבודה.  בבוקר  נעמי.  בלי  כמעט  שלם  יום  עלי  עבר  אתמול 

הצהריים פגישה אצל ד"ר חנה. 

וערנית.  רגועה  וגם  עצובה  כלל  בדרך  מרגישה  שאני  לה  סיפרתי 

הטיפול  תפקיד  על  פרויד  של  ִאמרה  לה  מזכיר  שזה  אמרה  היא 

הפסיכואנליטי: לאפשר למטופל לעבור ממצב של אומללות היסטרית 

 Common( מצויה  עגמומיות  של  למצב   )Hysteric Misery(

.)Unhappiness

נראה שהמשימה הזאת הושלמה. נדמה לי שאפגוש את המטפלת שלי 
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עוד פעמיים־שלוש ובזה יבוא לידי סיום טיפול בן ארבע שנים וחצי, 

שקשה לי — אבל ארצה לנסות — לתאר את השפעתו על חיי.

אולי כך: באתי מבוהלת ויצאתי מסוגלת.

לא, זה פשוט מדי. קיטש. 

להמשיך לנסות.

———

בשובי מהטיפול, הבאתי המבורגרים צמחוניים מבודהא־בורגר, מיכל 

סידרה בארון בגדים של נעמי שקיבלנו בהשאלה, ואני ניסיתי להרגיע 

את נעמי שהיתה חסרת שקט וצווחנית.

אחרי שנרדמה, לקחנו אותה איתנו לשרית ולנעמה. הבאנו להן לקראת 

בוא התאומים שקית מלאה בבגדים לשלב הראשון, שהועברו אלינו 

מעלמה הקטנה, בתן של אלה ויעל. 

———

אותה  כשמושכים   — לעמוד  נהנית  היא  ויותר.  יותר  פעלתנית  נעמי 

למעלה ממצב של שכיבה על הגב, כולה גאווה.

היא נהנית להתהפך מהבטן אל הגב.

היא גם פולטת לפעמים. ומקיאה לפעמים.

הגיהוקים של נעמי הפכו זה כבר לנקודות הציון החשובות בימינו.

———

גדעון אחי היקר בא לביקור ממקום מושבו בארצות הברית. עשר דקות 

לכל היותר. הסתובב, התפעל מהדירה, הציץ על נעמי, היה חייב לרוץ.

אני אוהבת אותו מאוד, מתגעגעת אליו, והביקור הזה הזכיר לי כמה 

משפחתי נעדרת בחיי היומיום. לא אני ולא הם — הורי ואחי — יוצאים 

מגדרנו כדי להתערב אלה בחיי אלה. לתמוך, להתעניין. תפישה של 
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"חיה ותן לחיות" מדריכה אותנו. וזה נותן מרחב. אוויר. עצמאות. אבל 

אני מרגישה לפעמים גם את כאב ההיעדרות.

אני חושבת: הנה סיפור אוניברסלי מעניין, אם לא עצוב: סיפורו של 

המפץ הקטן. איך משפחה אחת אוהבת, שגדלה יחד, צמוד — הורים, 

כמו  ומתרחקים,  הולכים  פרטיה  עבר,  לכל  לימים  נפוצה   — ילדים 

השמש והירח והכוכבים. ובכל זאת, אלה השמש והירח והכוכבים. הם 

כל הזמן, בכל מקום, נוכחים.

תופעה  אינו  הזה  הקטן  שהמפץ  וביני,  ביני  כאן,  להודות  עלי  אולי 

אוניברסלית שצריך לקבלה כמובנת מאליה. אולי עלי לרקוע ברגליים, 

ובין  ביני  שנפער  הזה  המרחק  על  בזעם  להתקומם  שולחן,  להפוך 

השמש, הירח והכוכבים? 

8 במאי 2009 

ביקור אצל נעמה ושרית במחלקה להיריון בסיכון גבוה. נעמי ישנה כל 

הדרך בעגלה לבית החולים, וכמעט לאורך הביקור כולו. לקראת הסוף 

התעוררה והפגינה לעיני חברותינו את הדחף שלה לקום ולעמוד על 

הרגליים. אומרים לה "אחת־שתיים־ו־שלוש" והיא מתרוממת. אגב כך 

מפזרת חיוכים.

ללא  היום  כל  נוזלי, משונה.  רירי,   — מוזר  היום  לאורך  והקקי שלה 

הפסקה. חיתול מחליף חיתול.

ויסקי  כוסיות  לגימת   —  Happy Hourב־ הורי שהתחיל  אצל  ביקור 

��� �� 12 ���.indd   74 2/21/11   11:56 AM



 75

והמשיך  הורי;  בבית  שישי  ימי  של  מנהג  השעה,  ענייני  על  ושיחה 

בארוחת ערב לכבוד גדעון, עם אחייני, ואחי הבכור. היה נחמד, לבבי, 

ויצאתי שטופת עצב. 

נעמי בכתה את בכי הדמדומים שלה.

ושוב,  מהרגיל.  וירקרק  נוזלי  בקקי  חיתול  ממלאת  נעמי   — ובלילה 

כשמתחילה לינוק — קקי בחיתול החדש, בן חצי הדקה. ושוב. ושוב. 

הג'קרנדה שמול המרפסת סגולה.

10 במאי 2009

נעמי עדיין משלשלת.

יורדת  ולא  מתייבשת  לא  שהיא  ולוודא  לעקוב  רק  מציע  סירס  ד"ר 

במשקל. 

מיכל עדיין חלשה. הגב כואב. הרגליים כואבות. הראש והבטן כואבים. 

אני חוזרת ומבקשת ממנה לפנות לטיפול מקצועי והיא חוזרת ומהנהנת 

ולא עושה דבר.

———

מיכל אומרת שמאז שנעמי באה, הבסיס של חוויית החיים הוא שמחה.

הרבה השתנה בחוויית החיים שלי עם בואה של נעמי, אבל אני לא 

בטוחה עדיין שהבסיס שלי הוא שמחה.

אני מנסה לפרוט למרכיביו את הסבל שהגדיר את חיי כל השנים:

התקפי חרדה תכופים. 

פחד חברתי )קושי לנשום כשאני נכנסת לחדר מלא(. 
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ניכור: תחושה קבועה של נתק מהסביבה, חוסר עניין באנשים ובעולם 

סביבי.

רעב: שאין לו שובע לתחושה של חיבור, הבנה ועניין.

איסורים ועכבות: שאני מטילה על עצמי. איסורים ועכבות. 

בדידות: התחושה שאין בעולם איש שמבין אותי או רוצה ממש להיות 

איתי. התחושה שאין איש בעולם שהייתי רוצה להיות איתו.

זעם שמופנה פנימה.

אגרופים על הקיר.

אדישות ארוטית.

געגוע לכאב פיסי — סכין בבטן — או כל כאב אחר שיחסל את המועקה 

ויעורר את הרגש.

המועקה. תשוקה חסומה. רגש נעול.

———

היולדות.  בבית  שרית  את  לבקר  שלושתנו  שבנו  הצהריים  אחר 

הצטרפה.  אלה  לצדה.  היתה  ִאמּה  מקסימה.  והיתה  טוב  נראתה  היא 

התגלגלה שיחה. מחכים לתאומים. 

12 במאי 2009

בישראל  לעצים  "המדריך  אומר  וגדל",  שנושם  חי  יצור  הוא  "העץ 

לילדים ולנוער" שקניתי אתמול. אני קוראת בו על קליסטמון הנצרים 

לה  לספר  אוכל  כבר  תגדל  כשנעמי  המרפסת.  שמול  הג'קרנדה  ועל 

של  הפרחים  לדוגמה:  כל־יודע.  הורה  של  בידענות  הרחוב  עצי  על 
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וחרקים  ציפורים  ידי  על  מואבקים  הם  דו־מיניים.  הם  הג'קרנדה 

של  העשרים  בשנות  לארץ  הובא  העץ  ודבורים.  חיפושיות  גדולים, 

המאה העשרים בתקופת המנדט. אעבור ליד העץ ואספר לה. כאילו 

תמיד ידעתי.

נעמי ממשיכה לשלשל.

הפונטנלה שלה נראית שקועה ואני דואגת פן תתייבש.

בו בזמן היא חייכנית וערנית וסקרנית ומתהפכת כמו גדולה והיום היא 

החזיקה לראשונה רעשן שמיכל תקעה בכף ידה.

בזמן שעבדתי שעות ארוכות —  יחדיו —  היום  בילו את  ונעמי  מיכל 

והרגשתי שהן יצרו לעצמן איזו זוגיות, דיאדה, שמוציאה אותי החוצה. 

הן הסתובבו בעירום. צחקו ושיחקו. ישנו יחד והשתרעו. 

נעמי נראתה היום מרותקת למיכל ושמחה בה מאוד.

16 במאי 2009

בקלות  מצליחה  היא  רב.  בחשק  ידיים  מוצצת  ימים  כמה  כבר  נעמי 

יחסית להביא את היד, מאוגרפת, אל הפה. לפעמים מזדקרת הבוהן 

וחודרת לפה למציצה.

והיא עדיין משלשלת.

ומזילה ריר.

זה בוודאי ה־"Drool Stool" המפורסם שמבשר שיניים בוקעות.

והיא מזדקפת על הידיים ומתהפכת מעת לעת.

אנחנו מתכוננות לנסיעה קרובה לאיטליה, לרגל עניינים אקדמיים של 
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מיכל. מעניין איך נעמי תעבור את הטיסה. האם תבכה את כל הדרך 

לאירופה?

17 במאי 2009

קמתי השכם לעבודה. מיכל בילתה את רוב היום עם נעמי ומספרת שהיה 

לנעמי יום מקסים. אולי הטוב שהיה לה עד היום. ברגעים שביליתי איתה 

 — מאיר  בגן  איתה  לבד  הצהריים  ואחרי  הצהריים,  בהפסקת  בבוקר, 

ראיתי למה היא מתכוונת. נעמי נראתה ערנית ונינוחה מאי פעם. כאילו 

היא חוגגת את צווארה הזקוף. בכל הזדמנות זקרה את ראשה והעיפה 

מבטים על סביבותיה. מיכל מספרת שהיא נרדמה בקלות כשהתעייפה, 

שבעה מהאוכל, נרגעה אחרי החלפת חיתול. מין מצב רוח שליו ובטוח.

בה  מכירה  שנעמי  האחרונים  בימים  מרגישה  שהיא  אומרת  מיכל 

ואוהבת אותה. ובאמת בימים האחרונים נעמי מרבה להתבונן באמא 

שלה, לחייך לקראתה. נראה שמיכל רכשה את אמונה.

———

לרגע אני מרגישה ביתרונה של מיכל עלי — לא רק בזכות ההנקה, 

אלא גם בזכות הזמן הרב יותר שהיא מבלה יחד איתה, והיחס האמהי 

עושה  הוא  אבל  נעמי,  ובין  ביני  קשר  מתגבש  שלה.  האינטואיטיבי 

עדיין רושם של קשר מדרגה שנייה. 

ימי  את  לחלק  כנראה  נתחיל  הקיץ  לי אתמול שאחרי  הזכירה  מיכל 

העבודה שווה בשווה. יהיה קשה בעבודה, אבל לפחות אצליח להדביק 

את מיכל ברכישת אמונה של נעמי.
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19 במאי 2009

דואגת  מיכל  לטיסה.  לקום  צריכות  אנחנו  שעות  ארבע  בעוד  לילה. 

שלא נוכל לעמוד בסחיבה. שיהיה קשה מדי לדאוג לנעמי וגם לעמוד 

בלחצי הנסיעה. אני מרגישה נכונה לאתגר. 

יומיים עמוסים מאחורינו. עבודה של הרגע האחרון, סידורים, בילוי 

זמן עם גל, דאגה לנעמה ושרית שתיכף יולדות. תה ולישון.

20 במאי 2009 

מילאנו. מיכל ונעמי נכנסות למיטה בדירה היפה של שירה, חברתה 

הטובה של מיכל. היום המיוחד, שהתחיל בארבע ועשר דקות לפנות 

לשדה  שלה  הראשונה  במונית  נסעה  נעמי  להיגמר.  עומד  בוקר, 

ובתור  הביטחונית,  לבדיקה  שלה  הראשון  בתור  חיכתה  התעופה, 

הראשון לבדיקת הדרכונים. נעמי טסה בפעם הראשונה שלה לחו"ל 

ובתבונתה בחרה לעבור את החוויות האלה בשינה.

היא ישנה גם ברכבת ובמונית בדרך לשירה, והתעוררה סוף סוף כדי 

לפגוש אותה, בדיוק כשהגענו.

צהריים בפיצריה. שנת צהריים עם נעמי בדירה הנאה. אחר צהריים 

הפוגה  ראווה,  בחלונות  הצצה  החמימה,  במילאנו  שוטטות  של  וערב 

בגן ציבורי, אפריטיבו )שפריץ שמורכב מקמפרי, יין לבן וסודה( בבר. 

 The True Story and Other ספרים — אסופה חדשה של אלי סמית

וואלס על  דיוויד פוסטר  This is Water, הרצאה של  וגם   ;Stories
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החובה לחיות חיים מלאי חמלה. 

כמו  עבר,  לכל  ומחייכת  הגב  על  נישאת  חליפות.  וישנה  ערה  נעמי 

מרגישה על גג העולם.

בלילה נעמי נרגשת מכדי שתוכל להירדם בדרך הרגילה. אני מרדימה 

זו הפעם הראשונה בחייה — בעיסוי לכפות הרגליים שלה,  אותה — 

בתנוחה של החלפת חיתול.

נעמי על המנשא מתבוננת בסביבה. נעמי בסל קל, מחליפה מבטים עם 

מלצר שרמנטי בפיצריה נפוליטנית.

אליה,  מחייכים   — המילאנזי  הרחוב  של  הלב  תשומת  כמרכז  נעמי 

עשרות  כבר  עיניהם  במו  תינוק  ראו  לא  כאילו  צוחקים,  משתאים, 

שנים. שיעורי הילודה באיטליה כל כך נמוכים )אני בודקת באתרים 

ממשלתיים: 9.6 לידות לאלף, לעומת 9.7 מיתות לאלף; בישראל, לשם 

עד  מיתות לאלף(   5.4 לעומת  לידות לאלף   19.7 הוא  היחס  השוואה, 

שההפתעה במבטיהם אינה מפתיעה.

21 במאי 2009

שמונה בבוקר. לבד בקפה השכונתי של שירה. אספרסו לונגו ומאפה 

מתקתק. שירה ישנה. מיכל עם נעמי במיטה. 

מיכל אומרת שהאהבה שלה לנעמי מכאיבה לה לפעמים. זהו הכאב 

של עוצמת הרגש.

בנעמי.  מיכל  של  ההשקעה  את  מלווה  רק  אני  שבינתיים  לי  נדמה 

מחזיקה אותה. האם זה ישתנה? 
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———

איך לתאר את נעמי? שערה השחור, הארוך, מכסה כבר על המצח, עד 

עמוקים  מבטיהן  בוחנות,  תמיד  מלוכסנות,  לפעמים  עיניה  העיניים. 

ורכים; והן מרחפות מעל לחיים מלאות, אף קטן ועגלגל.

איך לתאר את האף הקטן?

ואת הפה? שפה תחתונה עבה, אדומה ומתוקה.

ואיך לתאר את מילאנו? נישאת לגובה בינוני, שמתאים לנפש האדם. 

צהוב,  וגם  ואפרסק,  קרם  צבועים  קומות,  בני חמש  רחבים,  בנייניה 

ויש בה גם קירות אפורים. תריסי עץ ומרפסות זעירות בעלות מעקי 

אבן חשופים, או לבושות צמחים שופעי פרח בעציצים או משתפלים 

על מעקים, או בשרניים וקוצניים. רחובות רחבים וגם סמטאות. הולכי 

רגל מצוחצחים, לבושים לבוש מוקפד, מכנסי בד, חולצות כפתורים, 

קפה,  של  ברים  ואינספור  יום,  קשי  עניים,  וגם  ז'קטים.  חצאיות, 

פשוטים, ענייניים ולבביים, וחנויות אופנת עילית מנצנצות, וכנסייה 

קולנית  ואיטלקית  ועסקית,  לזרא  עד  סטרייטית  ואווירה  מהודרת, 

וחמת מזג, וחנויות של לחם ודברי מאפה, יין וגבינות, עתיקות ודברי 

עיצוב. עצי דולב. גינות קשוחות. סגפניות. 

———

אחרי יותר משבוע ימים, השלשול של נעמי פסק.

———

שלוש אחר הצהריים. כשחזרתי מהקפה של הבוקר מצאתי את מיכל 

חיוורת ומצומררת. כאבים עזים בחזה. דלקת מרוב גודש העלתה את 

חום גופה והיא בקושי יכולה לישון. יצאתי לטיולון עם שירה ונעמי 

לפארק קטן ליד שער ונציה, שמזמין אליו אנשים עם ילדים. שוחחנו 

��� �� 12 ���.indd   81 2/21/11   11:56 AM



 82

בנחת בצל עץ רחב וכבד צמרת שאני לא יודעת לתאר.

ונראתה  הגב  על  ושכבה  לרגע  רק  והתנמנמה  מבקבוק  אכלה  נעמי 

מרוצה מהאוויר החמים והלח ומהמראה הירוק והשקט.

מיכל חולה בדלקת השד. תמר, החברה הטובה שהיא גם רופאה, יעצה 

בשיחת טלפון ליטול שלושה אדוויל ביום ולנוח ולהניח קומפרסים של 

מקווה  אני  קרובות.  לעתים  הציצי  ולסחוט את  הציצי  על  מים חמים 

שהקלקול יתוקן מהר. מיכל סובלת בשקט. אני כמהה לרגעים לבד.

———

קרוב לחצות. מיכל לא יצאה כל היום מהמיטה. חום גופה עלה. השד 

יחסית. שעת ההרדמה התארכה  נעים  יום  נעמי מצידה עברה  חסום. 

לטיול רגוע על המנשא־גב סביב הבלוק.

———

יצאתי ללגום שפריץ בכיכר בערב המוקדם. קראתי בהרצאה של דיוויד 

פוסטר וואלס: "צורת החירות החשובה באמת היא זו שתובעת תשומת 

לב, הכרה, משמעת, מאמץ, תחושה של אכפתיות, היכולת לוותר למען 

אחרים שוב ושוב באינספור דרכים קטנות, לגמרי לא סקסיות, כל יום".

הרגעתי את נעמי הבוכה. ניסיתי לא לדאוג יתר על המידה.

23 במאי 2009 

אגם גארדה. נעמי היום בת שלושה חודשים. מצוננת. יונקת על מחצלת 

בחצר המשתפלת אל האגם ממיכל שהתאוששה לגמרי. ורדים אדומים 

משתוללים.  וחרקים  הנצרים.  וקליסטמון  המדשאה.  אורך  לכל  רצים 
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וכמה שנתפסו ברשת של עכבישים וכבר אינם משתוללים. שרון, בעלת 

מיכל  עם  משוחחת  ואצילית,  יפה  לשעבר,  ישראלית  ההארחה,  בית 

 — לה  אפשרי  שאינו  מה  ועל   — לה  האפשריים  החיים  על  בניחותא 

בעיירה קטנה ושמרנית על גדות אגם גארדה בצפון איטליה. לא רחוק 

מכאן היה מרכז החיים של מוסוליני. האזור מוכה שלווה אמידה ויפה.

בלילה התעופפו גחליליות בחשיכה.

ורבנו מעט.

מאבק כוחות על נעמי?

נעמי גילתה את האצבעות שלה והיא אוכלת אותן בכל פה.
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4: מגהקת

25 במאי 2009

חדר מלון קטן בוונציה. נעמי נרדמה אחרי שעתיים ויותר של משחקים 

וחיוכים. מהחלון נשקף נוף תעלה וגגות. מיכל במכון האוניברסיטאי 

לאדריכלות בפגישה אקדמית שלשמה נסענו עד איטליה. למדנו את 

הדרך לשם כשהגענו אתמול — לאורך התעלה, מעל שלושה גשרים, 

סמטה אחת מוצלת, עוד שתי תעלות רחבות מדרכה ושטופות שמש. 

עשינו אותה שוב יחד הבוקר.

כאבי בטן שסבלתי מהם בימים האחרונים הולכים ונרגעים.

אמי מאושפזת בבית חולים עם דלקת מעיים חריפה. היא תיאלץ להמשיך 

עוד מעט בצום, שכבר נמשך חמישה ימים, ולחזור בהדרגה לתזונה רגילה. 

בשיחת טלפון היא נשמעה מאוששת — בדיקת סי־טי גילתה שהאבחון 

מדויק, שאין סרטן או משהו מבהיל מעין זה. אני נרגעת מעט.

שחפי ענק מרחפים מעל העיר. הבניינים צהבהבים וסגלגלים, ורודים 

בסירות,  נוהגים  שזופים  וגברים  ירוקים,  מים  על  שטים  וחומים, 

מעמיסים זבל לסירת הזבל, מסיעים משפחות, נעים מכאן לשם זקופי 

קומה, כלאחר יד.
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אני מוצאת בירחון הארפר'ס שורות מאת ייטס, שאומרות משהו כמו 

"מי שנולד הפסיד".

ָלל מּוַטב ָהָיה לֹא ִלְחיֹות ּכְ

ימּו ֲחָכִמים ְלַהְתִריַע ִהְקּדִ

לֹא ִלְנׁשֹם ְנִׁשיָמה ַאַחת

לֹא ִלְראֹות ֶאת ַהּיֹום ַמְפִציַע

חֹות ֶאְפָׁשרּות טֹוָבה ְקָצת ּפָ

ד יז ֶאָחד ּוִמּיָ ִהיא ַלְיָלה ַעּלִ
יַע.8 ַמְפּגִ ק ּבְ ּלֵ ְלִהְסּתַ

———

שעות העירות של נעמי חיוניות והיא לא מפסיקה להביט. ולשלוח אל 

הסביבה צוואר מגשש כצב סקרן. "נקניק. אנחנו מכנים אותך נקניק", 

כותב איאן סנסום לבנו תינוקו ב"האמת על אודות תינוקות". "אני לא 

מאמין שאני מכנה מישהו בשם נקניק — עם כל כך הרבה שנים של 

חינוך...".

מהיפים  הם  שמן(  ממש  חזיר  מתכוון  )אני  חזיר  של  הִמתאר  "קווי 

והשופעים שבטבע". איאן סנסום מצטט את ג'יי קיי צ'סטרטון שקרא 

לנו לראות את היופי בחיות הוורודות האלה שאנחנו )אם איננו יהודים 

Never to have lived is best,   8
Ancient writers say;   
Never to have drawn the breath of life,   
Never to have looked into the eye of day;   
The second best’s a gay good night and Quickly turn away  
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שומרי כשרות( אוכלים בתאווה, וגם משמיצים בכל פה. הוא מתבונן 

בבנו תינוקו ורואה חזירון קטן. במובן הטוב של הדמיון.

נעמי ממש לא חזיר.

היא שפן סלעים.

הלחיים שלה תפוחות. השפתיים שלה אירוטיקה צרופה.

———

צלילי אקורדיון מהתעלה וזמר בעל קול גדול על אחת משלוש גונדולות 

נושאות תיירים. השמש קופחת על התעלות והמדרכות החשופות. צל 

מצטנע בסמטאות.

נעמי מוחה נמרצות בכל פעם שאני מנסה לשאת אותה במנשא הבייבי־ 

ביורן. היא מעדיפה את מנשא הגב, או נשיאה על הידיים. אולי נחכה 

עד שתגדל עוד מעט ויתחזקו שרירי העורף שלה והיא תוכל להחזיק 

את עצמה במנשא עם הפנים כלפי העולם.

———

השאיפות שלי ברגעים האלה מעטות. להעביר את השעות עם נעמי 

בנעימים. להאכיל אותה כשהיא רעבה. ואולי גם לקנות ארנק בחנות 

קטנה בקצה התעלה.

———

וקריאות  ונקישות,  מקדחות  בניין,  עבודת  רעשי  נכנסים  מהחלון 

שחפים.
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26 במאי 2009 

ואני  ישנה  נעמי  המלון.  בבית  בחדר  ואני  נעמי  בבוקר  לעשר  ברבע 

גמרתי שיחה קצרה עם אמי, שנשמעת חלשה ומרוטת עצבים במיטתה 

בבית החולים.

הרופאים אמרו לה שהיא חולה במחלה שמאפיינת את תרבות המערב 

זו מחלה כרונית, כלומר,  — יותר מדי מזון מעובד. דיברטוקולייטיס. 

היא אומרת, הנזק כבר נעשה. דבר לא בא אל פיה מאז יום שישי. רק 

נוזלים ואנטיביוטיקה באינפוזיה.

קשה לי לחשוב על הורי כך, נכנסים לפתע למחוזות החולי והחולשה. 

אלה לא מחוזותיהם. הם חזקים וחיוניים בעיני. 

———

צווחות שחפים, גלגולי צחוק, קריאת ציפור שאיני מזהה, רעשי בניין, 

מנועי סירות, שירת גונדולות מעת לעת.

מתקבצים  ודרורים  יונים  השקטה,  הפנימית  בחצר  הבוקר  בארוחת 

סביב פיסות לחם נטושות ומתקוטטים.

29 במאי 2009

ערבי  ממוצא  צרפתי  יושבים  לידינו,  במושבים  למילאנו,  ברכבת 

שזופות,  וגופיות,  קצרצרות  בחצאיות  אירופאיות  מזרח  נשים  ושתי 

מחומצנות, נראות קפואות מקור.

מיכל מעלה דמיונות: אולי הם חוזרים מהרפתקה משותפת בוונציה? 
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מדברים  לא  כמעט  הם  פורנוגרפי?  סרט  של  בסט  יחד  עבדו  אולי 

ביניהם. הרוסייה שואלת את הצרפתי מה שם תחנת המטרו שקרובה 

עניין.  בחוסר  קצרות  תשובות  יורה  הצרפתי  המלון.  שם  ומה  למלון. 

מקנח את האף בגסות.

מיכל מבחינה ברגל של אחת מהן, נחלצת מנעל העקב, נוגעת יחפה 

בברכו של הצרפתי.

נראה:  זה  אני משתכנעת שאנחנו עדות לרגע של סחר בנשים. ככה 

נשים לבושות מעט, רועדות מקור, לא יודעות לאן הן נוסעות.

הנשים מקשקשות זו עם זו. אחת מהן נושאת תיק יד קטן. 

אני מציעה לאחת מהן, לזו ביניהן שחייכה אל נעמי, את הז'קט שלי. 

היא מסרבת אבל זוקרת בוהן בתודה.

ללקוח  הליווי  ונערות  הסרסור  של  עבודה  נסיעת  שזו  מדמיינת  אני 

שבמילאנו. הסרסור שילם על כרטיסי הרכבת. 

———

נעמי יונקת כל הדרך. היא יונקת וישנה, יונקת וישנה. כך באוטובוס. 

בשדה. בטיסה. היא ישנה בהמראה ובנחיתה. היא עוזבת את איטליה 

חשוכת הילדים בשינה מתוקה.

31 במאי 2009 

ומנסה  גינזבורג  נטליה  של  ואני"  "הוא  היפה  המסה  את  קוראת  אני 

ליישם את העיקרון שלה עלי ועל זוגתי:
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היא מאחרת לישון. אני משכימה קום. היא שותה הפוך. אני אמריקנו 

קטן. היא מבשלת. אני שוטפת כלים. היא נזהרת לא לשלם יותר מדי 

על משמש או ליצ'י או תותים, תלוי מה יקר בעונה. אני לא מסתכלת על 

תג המחיר. היא מתנכרת. אני נעלבת. היא עושה סנואובורד בחדווה, 

ודואגת שלא  קוניאק  ושותה  יושבת  גולשת על מורדות צחורים, אני 

קונה  אני  באלף שקל.  מגפיים  קונה  היא  הראש.  את  ותשבור  תיפול 

עשרה בקבוקי יין באלף שקל. היא מגיעה רבע שעה אחרי הזמן. אני 

מגיעה עשר דקות לפני הזמן. היא עסוקה בחרדות מקריסה כלכלית. 

ידעה שתהיה אמא.  גופנית. היא תמיד  אני עסוקה בחרדות מקריסה 

אני תמיד ידעתי שאחיה לבד. היא חייתה 11 שנים עם חבר. אני חייתי 

והגבריות  וחצי עם חברה. היא אוהבת לשחק עם הנשיות  שש שנים 

שלה, נהנית להתלבש, היא יפה. אני מרגישה אי נוחות בגוף שלי. היא 

קטנה,  בדירה  לחיות  יכולה  הייתי  אני  בקומונה.  לחיות  יכולה  היתה 

לבד, בעיר גדולה. היא נמשכת לסוגיות מתמטיות, בעיות טכנולוגיות, 

ועבודת כפיים. אני חושבת על החיים. היא אוהבת  אתגרים שכליים 

שעות  לי  להשאיר  אוהבת  אני  חברתיים.  במפגשים  היום  את  למלא 

יודעת  לא  אני  סליחה.  לבקש  יודעת  לא  היא  לבהייה שקטה.  טובות 

לקבל ביקורת. לה הכי חשוב לעמוד במילה. לי הכי חשוב לחבק. היא 

אוהבת שוקולד. שוקולד עושה לי כאב ראש, אבל אני מתה על טעם 

הלשון שלה רגעים אחדים אחרי שבא השוקולד אל פיה.
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1 ביוני 2009

פנים   — בבכי  פרצה  פעם  מדי  קקי.  בלי  נעמי.  על  עבר  משונה  יום 

והשתנקות.  יבבה  נקוות בפינות העיניים,  אדומות כעגבנייה, דמעות 

ונפיחות. בטח יש קשר לגזים, למרות הכול.

אצל נעמה ושרית נעמי כולה עיניים. לוטשת עיניים לראשונה בחייה 

בטלוויזיה. שרית על סף לידה. כולה בטן, והיא אצילית ויפה.

בן השמונה — שיחקנו  גל  לפני הערב ביליתי אחר צהריים קצר עם 

בלגו. יצאנו להציל את כלבו שלום שעולה באש. 

2 ביוני 2009

נעמי בכיסא האמבט החדש שלה, מנפנפת ברגליים. נתקלת בזרועותיה 

בדופנות האמבט. חסרת אונים ושבעת רצון. יום נינוח ברובו, מעוטר 

בפרצי בכי מעת לעת.

אולי היא סובלת מעצירות.

מיכל, בפארק הירקון, מראה ליעל, לבתה עלמה ולי איך היא מצחיקה 

את נעמי. היא מפעילה אותה באחד מתרגילי הבייבי־יוגה — אוחזת 

בידיה וברגליה, הופכת אותה באוויר, מגלגלת, מניחה, ובסוף משחקת 

איכשהו בלחייה — ונעמי צוחקת. לא רק מחייכת, אלא ממש צוחקת. 

צחוק קטן מתגלגל. מדבק.

ההחלמה  מקצב  ואכזבה  ועייפות,  חולשה  על  מדווחת  אמי  בטלפון, 

האיטי.
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———

אחות.  או  אח.  לה  שיהיה  צריך  לבדה.  תהיה  לא  שנעמי  רוצה  מיכל 

אבל האם אנחנו באמת מסוגלות להביא עוד ילד לעולם? והאם אנחנו 

באמת רוצות בו, בשבילו, ולא רק שיהיה עזר כנגדה?

זו  אפשר.  להיות  צריך  מכבידה?  שאינה  הורות  לטפח  אפשר  והאם 

חייבת להיות מטרה.

4 ביוני 2009 

היא  בבוקר  אמנם  כה.  עד  נעמי  של  ביותר  הקשה  היום  היה  היום 

חייכה ושיחקה מעט ונרדמה בידיים במתיקות, נישאה עם מיכל לטיול 

אבל  שקטה.  בסקרנות  סביבה  בעולם  והביטה  וינקה  ישנה  במנשא, 

אחרי הצהריים ובערב היא לא הפסיקה לבכות, אלא כשהיתה במצב 

של תנועה, מוחזקת בידיים, או במצב של יניקה.

חמש דקות לפני 11 בלילה. אנחנו חוזרות מטיול הרדמה על המנשא 

ונעמי עדיין לא שקעה בשנת הלילה.

אין לנו מושג מה עובר עליה.

השחי  לבית  מתחת  אל  חום  מד  לתחוב  מנסות  אנחנו  חום?  לה  יש 

אלה  אולי  אמינה.  מה  יודע  מי  נראית  לא  מעלות   35.8 התוצאה,   —

השיניים שבוקעות? היא מזילה ריר ללא הרף. 

אולי כואבת לה הבטן?

מרוב  מתרופפים  עצביה   — מיכל  נחוצה.  בלתי  כמעט  מרגישה  אני 

הנקה. יש בינינו חילופי דברים עצבניים.
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תחושה משותפת של חוסר אונים.

נעמי משירה שיער.

6 ביוני 2009

שבת בצהריים. יומולדת לאחות של מיכל, דודתה האהובה של נעמי. 

כוסיות שמחה.  התכנסות משפחתית. מוציאים בקבוק קאווה להרמת 

הלידה  לידה.  בחדר  אומרת,  היא  שרית,  בוכה.  היא  מיעל.  טלפון 

התחילה, אבל בעיצומו של הניתוח הקיסרי הוצא התאום חסר דופק. 

הוא סובל מפגיעה מוחית.

10 ביוני 

גדולה.  שמחה  מוצפת.  אני  מת.  אחיה  מתוקה.  קטנטנה,  נולדה  איה 

עצב גמור.

12 ביוני 2009

זה כבר כמה ימים שנעמי מחזיקה ותופסת. לפעמים אפילו מצליחה 

לקרב אליה את החפץ, לגעת בו בידיה ובשפתיה. אפשר לראות ממש 

את המאמץ המוחי — הניסיון לחבר בין הרצון, המרחק והפעולה. את 
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התסכול שבקושי ואת העונג שבהצלחה.

צור הייצור — אנחנו מקרבות אותו אליה, כחפץ המעבר שאנחנו בוחרות 

בשבילה בעל כורחה ]ברור, אי אפשר לבחור חפץ מעבר; ברור, קודם 

צריך להתחיל להיפרד כדי להחליף את האובייקט באובייקט מעבר; 

ובכל זאת, אני רוצה שהיא תתמסר לאיזו בובה! ככה עושות כולן![. 

צור הייצור הוא מעין ברווז־תרנגול עשוי ניצי בד בשחור ובלבן. בעל 

מרחוב  בירד  לביג  דומה  שהוא  אומרת  מיכל  מפוספס.  ארוך  מקור 

סומסום. נעמי אוכלת את אפו הארוך בכל פה.

———

חוויה  גם  היתה  אבל  דיכאונית.  עייפות  של  קשה  יום  היה  אתמול 

טובה: מיכל יצאה אחרי הצהריים לכנס וחזרה בתשע וחצי אחרי שעת 

ההרדמה. היא השאירה לנו חלב אם בבקבוקים. הצלחתי לעבור את 

שלבי הערב — כולל אמבטיה לבד לראשונה! — ולהרדים את נעמי. 

תחושה של התבגרות זריזה.

———

מיכל שואבת חלב במשאבה החדשה שקנינו השבוע, משני השדיים בו 

בזמן. היא יושבת על שרפרף באמבטיה צמוד לקיר. המשאבה מפיקה 

יוצאות  וחוזרות,  יוצאות  הפטמות  קצובות.  אנחות  של  מונוטוני  קול 

ושבות. והחלב נוטף או זורם לתוך הבקבוק. מייגע. מגוחך. פורנוגרפי. 

חיוני.

———

בספונטניות.  מצטרפות  ובתה  יעל  קצר.  בביקור  והילדים  אלי  תמר, 

חגיגה של ילדים בדירה. לפתע מתעורר בה האביב כמו בגינת הענק 

של אוסקר ויילד.
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———

אני קוראת את "ציפור אחר ציפור" של אן למוט — עוד מדריך כתיבה 

שמעלה על נס את עצם הכתיבה לשמה. את העונג והקושי מלאי החיות 

הטמונים במעשה הכתיבה. עוד פעם אני מבטיחה לעצמי לא לשקוע 

בכתיבה עצלה או בעצלות של האי־כתיבה.

15 ביוני 2009 

נעמי עברה בהצלחה את בדיקת האולטרסאונד לפרקי הירכיים. רופא 

עצבני הפטיר שהכול תקין.

 — אורגניים  חומרים  עשויה  וקופצת,  תלויה  עריסה   — לאיה  מתנה 

מאושרות  עייפות,  נראות  ושרית  נעמה  האלטרנטיבית.  מהמשפחה 

ועצובות.

נעמי מתגלגלת מצחוק בידיים של החברות. הן מקפיצות אותה באוויר, 

צוחקת.  והיא  גרגור,  קולות  ומשמיעות  פניה  מקרבות את הפנים אל 

זהו הצחוק הממושך, המתגלגל, המשוחרר, הראשון שלה באוזַני. כל 

החדר צוחק.

———

של  ראשיתו  את  אצלנו  מבלה  נעמי,  של  גילה  בן  גל,  של  אח  אדם, 

הוא  לטיול בשדרה.  במנשאים  הילדים  שני  עם  יוצאות  אנחנו  בוקר. 

צחקן ונינוח. נעמי ואדם משלבים לרגע ידיים בלי דעת.
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18 ביוני 2009

שש  בסביבות  אמבטיה  בערבים.  משגרה  נהנית  שנעמי  מה  זמן  כבר 

הארוכות  הבכי  שעות  תשע.  לפני  ולישון  אוכל  ערנות.  קצת  וחצי. 

ההרדמה.  בזמן  השנייה  בפעם  לבד  איתי  היא  היום  אבל  מאחורינו. 

הכול יכול לקרות.

———

נעמי נרדמת אחרי אמבטיה ואוכל וטיול ואצבע בפה למציצה שקטה 

במיטה.

———

ד"ר חנה ואני מחליטות לגמור את הטיפול. אני עצובה ונרגשת מהישג 

הפרידה.

19 ביוני 2009 

נעמי מתחילה לגעת בפנים — באף ובשפתיים ובסנטר של המחזיקים 

בה.

בבית  ומשפחתו  אחי  עם  ממפגש  בחזרה  הדרך  כל  בכתה  היא  היום 

הורי. אמי נראית מאוכזבת שלא שבו כוחותיה. האכזבה, עושה רושם, 

מעייפת לא פחות מהמחלה עצמה.

לי, כנראה מתוך הזדהות, יש כאבי בטן עזים בלילות האחרונים. אני 

מתעוררת בארבע לפנות בוקר עם בטן דאובה עד העצם.

מיכל מציעה לי להפסיק לקרוא ספרים קלילים כמו מדריך הכתיבה 
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של אן למוט ולשוב לקרוא ספרות יפה.

אני קוראת מסה יפהפייה של ג'ואן דידיון על מיגרנה קבועה.

21 ביוני 2009 

פתאום זה קורה: נעמי זזה. היא על הגב, מתהפכת על הבטן. חוזרת 

לגב.

נוגעת בפנים. נוגעת בצור הייצור. מחזיקה צעצוע — כדור בתוך כדור 

— או כמעט מחזיקה.

על הגב. מתגלגלת אל הבטן. חוזרת אל הגב.

יד אחת נשארת תחובה מתחת לחזה. היא משקיעה מאמצים ניכרים 

לחלץ אותה.

למיכל יש שיטה: משיכה קלה ברגל הנגדית, ליטוף אלכסוני של הגב. 

ונעמי מצליחה לחלץ את היד לבדה.

פתאום היא כבר לא נייחת לגמרי. אי אפשר עוד להשאיר אותה על 

המיטה קרוב לקצה.

אני מתרגשת מהתנועה, מהמאמץ, מהתגליות החדשות שלה.

———

את  האפלנו  בסלון.  סקס  של  חדש  הרגל  על  מכריזות  אנחנו  בלילה 

החלונות. ההנאה צרופה, אבל אנחנו לא בכושר.
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22 ביוני 2009 

יום ארוך של עבודה על הספר שאני עורכת. לפנות ערב, טיול רגלי אל 

חוף הים, לכבוד היום הארוך בשנה. עייפות מהותית. נעמי על המנשא. 

אנחנו דוחפות את העגלה, מתיישבות בגן צ'ארלס קלור המחודש — 

יונקת. שקט.  נעמי   — ונאה  פתוח  פסלים, מרחב  ספסלים, מדשאות, 

עייפות תהומית.

על הדעת הורי העייפים. אמי שפוחדת מתוצאות הביופסיה. אחי הקטן 

שבא לביקור חפוז. איה הקטנה שבאה לעולם בלי אחיה.

נעמי מגירה רוק ומשלשלת.

והיא מופזת ומפיזה אור בעיניה הכהות. תווי פניה ברורים, משורטטים 

בקווים ובצבעים עזים. שפתיים בוורוד עתיק וכהה, גבות שחורות, עור 

חום.

———

חברתנו יעל, סופרת הילדים, כותבת ושולחת לנו שיר שחיברה לנעמי, 

על הצחוק שלה. אנחנו קוראות, חיוך שוטף אותנו מכף רגל ועד ראש. 

אנחנו מתרגשות. אני בוכה. 

כשנעמי צוחקת

ר ָנֳעִמי עֹוד לֹא יֹוַדַעת ָלֶלֶכת ּוְלַדּבֵ

ר ִהיא עֹוד לֹא יֹוַדַעת ִלְרקֹד ּוְלַצּיֵ

ים ּלִ ם ֵיׁש ּגַ ּיָ ִהיא עֹוד לֹא יֹוַדַעת ֶׁשּבַ

י ֵיׁש לֹו ָעִלים  ֶׁשָהֵעץ ָירֹק ּכִ
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ים ּלִ ְלּתַ ַעם אּוַלי ִיְהיּו ָלּה ּתַ ֶׁשּפַ

ם  ָנֳעִמי עֹוד לֹא יֹוַדַעת ֶׁשּגַ

ַלְבָלב אֹוֵהב ִליֹנק  ַהּכְ

ם ָרחֹוק ֶׁשַהּפֹה ָקרֹוב ְוֶׁשַהּׁשָ

ֲאָבל ָנֳעִמי יֹוַדַעת ִלְצחֹוק

ים ּלִ ֳעִמי צֹוֶחֶקת צֹוֲחִקים ַהּגַ ּוְכֶׁשּנָ

ים  ּלִ ְלּתַ ה ּתַ ּסֶ ר, ִמְתּכַ ָהֵעץ ְמֻאּׁשָ

ַאּפֹו  ׁש ּבְ ַלְבָלב ִמְׁשּתֹוֵלל, ְמַכְׁשּכֵ ּכְ

יַע ְלּפֹה  ם ִמְתַקֵרב ּוַמּגִ ַהּׁשָ

ֵרַח  ֳעִמי צֹוֶחֶקת צֹוֵחק ַהּיָ ֶׁשּנָ ּכְ

ר ָלָחתּול ּובֹוֵרַח  צֹוֵחק ָהַעְכּבָ

ה ף ִרּבָ ּבֹון, אֹוֵכל ּכַ ם ּדֻ צֹוֵחק ּגַ

ה. ּבָ א־ּדֻ ֵחיָקּה ֶׁשל ִאּמָ ם ּבְ ְוִנְרּדַ
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5: מקשקשת

25 ביוני 2009 

נעמי כבר לא בוכה ברגע שמניחים אותה על הבטן. אבל היא עדיין לא 

משחזרת את כישורי ההתהפכות מהבטן אל הגב. מיכל קוראת לנעמי 

את איה פלוטו. "טיפש קטן, הפרה עונה. אני מייצרת חלב לגבינה". 

היא מכירה את הסיפור על פה וקוראת אותו לנעמי מהזיכרון בעליצות 

מרגיעה, גם במכונית, כשנעמי מוטרדת מהישיבה בכיסאה.

———

אני חושבת על המקום הגדול שיש לחיות בעולם הסיפורים של נעמי. 

על הנוכחות המרשימה למשל של געיית הפרה, מּוּו, בחייה העירוניים 

עד לזרא.

עניינים שצריך לתת עליהם את הדעת: חיסונים. 

הגיעה העת לחסן אותה לרגל יום הולדת ארבעה חודשים כפי שהמליצו 

בטיפת חלב. צריך לקרוא קצת על החיסונים ולקבל החלטה מושכלת. 

מה לעשות עם הסיפור המפחיד שמסתובב באינטרנט על הקשר בין 
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חיסונים לבין אוטיזם? סיפור בלהות חסר יסוד. אנחנו בטוחות שנעמי 

לא תהיה אוטיסטית בגלל חיסון. איזו שטות.

אבל רגע, בכל זאת, אם יש בזה גרעין של אמת?

אני חושדת במערכת, ונוטה לאמץ את המבט של הביקורת.

אני חושדת באופנות ביקורתיות ונוטה לאמץ את המבט של ההיגיון.

אין לי מושג מה אומר ההיגיון.

———

מיקוד  ביתר  בידיה  מחזיקה  נעמי  רגאי.  רקדנו  ואני  נעמי  אתמול 

וחוזקה — צעצועים, את בובת צור הייצור, את האף שלי ואת השיער.

היא צוחקת מעט כשנושפים ומשמיעים קולות משונים בהצמדת הפה 

אל בטנה.

1 ביולי 2009

יום הולדת 71 לאבי. אני מתקשרת לברך ואנחנו קובעים להרים כוסית 

ויסקי בקרוב.

———

ויותר שנעמי לא מפסיקה לקשקש. היא אומרת: גרר בר  כבר שבוע 

אההה פרלספפ פיררפלפפפל. היא מדפדפת בספרים. היא מתהפכת 

מהגב אל הבטן. היא משחקת בחפצים.

וביומיים האחרונים היא מצליחה לישון עמוקות, שעתיים טובות בבוקר.

———

נראית  היא  הירדן,  נהר  גדת  על  ארוך,  סופשבוע  בטיול  ראשון  ביום 
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מאושרת: רגועה, חייכנית, מתענגת על הרוק ועל הפקת הקולות ועל 

המציצה ועל הנגיסה בחניכיים ועל התבוננות במי הנחל הצוננים ועל 

טבילה בהם ועל הילדים שבחברתה ועל צמרות העצים ואורות מרצדים 

וציפורים מצייצות ועל תרגילי תנועה שמיכל למדה איתה בבייבי־יוגה.

רק בכיסא במכונית נעמי סובלת, מתקוממת, ממאנת להירגע.

2 ביולי 2009 

היום לראשונה, כך נדמה לי, נעמי כעסה ומחתה ובכתה רק כי לקחתי 

מידה חפץ ששיחקה בו בעניין. זו היתה הרצועה של המנשא. אם אני 

לא טועה זו הפעם הראשונה שנעמי בוכה מחוץ למעגל הבכי על רעב, 

עייפות, כאב, עצבנות כללית.

———

אתמול אחות של מיכל התנדבה למשמרת שמרטפות. מיכל השאירה 

את נעמי איתה עם בקבוק. זה לא היה קל. נעמי בכתה במשך כרבע 

שעה עד שמיכל חזרה. 

אי אז, לפני או אחרי הלידה, מיכל ואני הסכמנו בינינו, בלי להרבות על 

כך בשיחה, שאנחנו רוצות לבלות עם נעמי את השנה הראשונה שלה, 

לכל הפחות, עם כמה שפחות מתווכים ומחליפים. לא אצה דרכנו לצאת 

בערבים בלעדיה, לחזור לשגרה של עבודה ובילויים. שתינו מאמינות 

שבואה של נעמי — מעשה הבריאה — מצדיק שיבוש הרגלים חסר בושה.

כמות העבודה לא הצטמצמה, רק  הזאת:  לשתינו קשה עם ההחלטה 

הזמן הפנוי לעבודה הצטמצם. אנחנו עייפות. בלשון המעטה.
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———

אני חושבת על הפרידה המתקרבת מד"ר חנה, המטפלת שלי, ומרגישה 

את עלבון הנטישה. כביכול היא זו שעוזבת אותי.

———

סביב  רבה  במידה  סובבות  היום  במשך  אותי  שמעסיקות  המחשבות 

ענייני עבודה. עם נעמי אני מתפקדת במישור היומיומי. מרדימה. קונה 

מצרכים. מסדרת. מנקה. מה שעולה. מה שנדרש. בשונה ממיכל, אני לא 

מרבה לחשוב על התמונה הגדולה. אולי אני באופן מהותי, ממשי, הלכה 

למעשה הורה מדרגה שנייה ולא נושאת במלוא האחריות הראויה? ואולי 

ולא פעלתי מספיק בנמרצות —  נעמי עדיין?  משום כך לא חיסנו את 

בעצם, למה לא להודות, לא פעלתי בכלל — בניסיון להוציא לדרך את 

תהליך האימוץ ואת הוספת שמי לשם משפחתה בתעודת הזהות?

10 ביולי 2009 

כבר כמה וכמה ימים שלא כתבתי ביומן וכמעט לא חשבתי מחשבות 

על אודות נעמי מעבר לשגרת האכלתה ובידורה וההתפעלות מרוחה 

חדורת הסקרנות, העניין והחדווה.

———

אני קוראת את The Ring of Time, מסה של אי־בי וייט על צפייה 

בקרקס. "את התמורה לדולר ששילמנו בכניסה קיבלנו כבר כמה דקות 

קודם לכן, כשמאמן האריות צלף בשוט, והשוט נתפס סביב בוהן של 

אחד האריות. כמה עוד יכולנו לקבל תמורת דולר?"
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———

בזמן האחרון נדמה לי שנעמי מצליחה להבחין ביני ובין שאר העולם. 

שהיא שמחה לקראתי, ערה לקיומי באופן מסוים. 

———

נעמי יוצאת לסיבובים של 180 מעלות ויותר על גבה.

מניחים אותה עם הראש בכיוון החלון וכעבור דקות היא מוצאת את 

עצמה עם הראש אל הקיר וקשה להתחקות אחר הדרך שעשתה או אחר 

השיטה של התנועה.

11 ביולי 2009

אחרי לילה של תרדמה מוקדמת, אחרי ערב של בכי ודכדוך שלי לבדי 

על המרפסת, אחרי ביקור אצל הורי ומפגש עם בת דודתי ממנצ'סטר, 

אין כוח ועולה הפחד.

נעמי רק התחילה לחיות, אני כבר בחצי השני של החיים לכל הפחות. 

המעגל של הזמן. בכך עוסקת מסת הקרקס של אי־בי וייט. בזמן שלא 

משתנים בו ]בשמרנות, בגזענות, שדורכת במקום[, וכן במרווח הקטן 

שבו בכל זאת קורה משהו חדש, מפתיע. המרווח הקטן הזה — פעלול 

של נערת טרפז — הוא זה שכדאי לנו לחפש בחיינו יום אחר יום. או 

לא לחפש. לתת לו מקום.

הפרידה מד"ר חנה מתקרבת.

אני פוחדת מהמבוכה של חיבוק הפרידה בפגישה האחרונה.

אני פוחדת מהימים שאחרי.
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אני פוחדת שיתעורר שוב הצורך לבוא אליה.

———

אני חושבת על הוראה. איך ללמד? דרך שאלות. השאלה היא מכשיר 

של התמצאות בעולם. אני מכינה את סדנת הכתיבה הראשונה שלי. אני 

מנסה לבנות בשביל משתתפי הסדנה תהליך של התפתחות בכתיבה 

עיונית פוליטית: מהמניפסט החד ממדי, דרך המאמר הדו ממדי ואל 

המסה הרב ממדית. ברשימת הקריאה שאחלק למשתתפים יש בין היתר 

מסות של ג'ורג' אורוול, וירג'יניה וולף ושולמית הראבן, מאמרים של 

עושים  שנרשמו  המשתתפים  מרקס.  קארל  של  ומניפסט  כספי  אריה 

רושם מסקרן מאוד. הם פעילים בארגונים חברתיים, חברים בקבוצות 

מחאה. הם נראים לי חכמים וידענים. אני לא רגילה ללמד. אני מקווה 

שאתגבר על פחד הקהל שלי. 

14 ביולי 2009

אני קמה מיומיים של רביצה — עם חום נמוך וקיבה מקולקלת, פצעונים 

בפה, קנדידה, שינה בכל שעות היום וגם מאמץ לעבוד מעט, לקדם את 

הדורש קידום.

רוח נכאה, אדישה.

אותי,  שתקף  החולי  לעיניה  משבולט  שיותר  אומרת  בלילה,  מיכל, 

בולט מה שנראה לה כנתק רגשי.

ומוצאת שירדתי בערך  הבוקר אחרי המקלחת אני שוקלת את עצמי 

שני קילוגרמים. המשקל הראה 60.5.
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נראה לי ששחקתי את עצמי לדעת. יותר מדי משימות ולחץ ותפקוד 

ללא הרף. אתמול זכיתי לשעות של מנוחה שבהן ישנתי וקראתי מסה 

יפה של ג'ונתן פרנזן — "המוח של אבא שלי" — על מחלת האלצהיימר 

ועל זיכרון ועל יחסים ועל מה ששווה לנצור.

———

שנעמי  מאז  לראשונה  אולי   — עצמי  את  שאלתי  אחדים  ימים  לפני 

נולדה — אם טוב לי או בעצם רע.

היום,  סוף  של  בעייפות  למשימה,  ממשימה  בריצה  בעומס,  משהו 

בהתעסקות בחישובי הפרנסה, בפחד מהמגבלות, באכזבה מהמוגבלויות 

— עיקר את תחושת הטּוב והשמחה של החודשים האחרונים.

יהיה  זה  כך  מה,  דומה:  שאלה  עצמה  את  שאלה  מיכל  שגם  מתברר 

מעתה ואילך? בלי הפוגה?

———

נעמי לא מפסיקה לקשקש. מגוון עשיר למדי של קולות דרך שפתיים 

חתומות ובפה פעור, מהגרון ומהרוק, חורקת ונוהמת. כשאני מחזירה 

לה חיקוי היא נראית שמחה ונוצרת בינינו שיחה ערה.

15 ביולי 2009 

מה נעמי שומעת? כל כך הרבה רעשים מעירים אותה. מדריכים אותה. 

משאית הזבל בשבע בבוקר — עדר פילים נוהרים. יללת האמבולנס, 

זעקת המכונית, קריאות העורבים ונהמות היונים, נפילות מכסים של 

פחים, שאגות קטנועים, התפוצצויות של אפים מתעטשים, רחשי שקית 
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הכנת  מכשיר  נפיחות  למרפסת,  הדלת  חריקות  צ'יפס,  טורטייה  של 

רמקולים.  בזוג  מאורגנת  ומוסיקה  ונקישות  וקריאות  נביחות  הסודה, 

שיעול וכחכוח. נשיפות ואנחות של משאבת החלב. נקישות המקלדת.

קופצת.  ודרוכות.  רגישות  צליל,  לכל  כרויות  אוזניה  גבה,  על  נעמי 

מחפשת במבטה.

16 ביולי 2009

דברים שאפשר ללמוד מנעמי:

העונג שנסער בפה, בשפתיים, באצבעות נמצצות, בחפצים שנכנסים, 

בהחדרה ובהוצאה, ברוק, בהפקת קולות ובועות. העונג שנסער בגוף, 

ברגליים, בגילויים החדשים, בהסטת גבולות הכוח והמיומנות.

העושר הבלתי נדלה שבחפץ — הטעם, המרקם, האפשרויות הגלומות 

בו, להשפיע עליו, היכולת להזיז, להקפיץ, לקמט, להרטיב, להפיל — 

הצבע, הצורה, הקרירות והחמימות, הרכות והקושי.

איך שהיא לומדת לזוז.

———

בימים האחרונים הישבן מתרומם אל על כשהיא על הבטן — תנוחה 

ואיכשהו  ונמרחת  נשענת  והיא   — כלל  בדרך  עליה  חביבה  בלתי 

מתקדמת.

———

האופרה לה סקאלה ממילאנו בביקור בפארק הירקון. אנחנו לוקחות 

את נעמי. המקום מלא מפה לפה, המון צובא על הגבעה, קהל גדול 
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דמיונות  בדעתי  עולים  מהדחיסּות.  פוחדת  אני  חרדה.  ומעורר  ורב 

את  לשמוע  נחמד  להיות  יכול  קריסה.  רמיסה,  המונים,  בריחת  של 

לה סקאלה מקרוב, אבל אני מוותרת. מיכל לא מוותרת. היא אוהבת 

למקֵסם — להפיק את המקסימום מכל סיטואציה. היא מניחה את נעמי 

הנקניקיות  לדוכן  מעבר  בהמון,  דרכה  לפלס  ומתחילה  הכתפיים  על 

גוף,  אל  גוף  מאחוריה,  ואני  הצפייה,  אזור  תוך  אל  קולה,  והקוקה 

לרגע  שלידך,  לאדם  מעבר  לראות  אפשר  בקושי  חולצה,  אל  חולצה 

לעברנו,  מסננים  בקהל  ואנשים  ומוצאת,  ושבה  אותן,  מאבדת  אני 

משוגעים, תינוקת כזאת קטנה, מה אתם עושים לה. מיכל מנסה עוד 

עושות  ואנחנו  הזאת  נחת בדחיסות  סיכוי למצוא  ומבינה שאין  מעט 

את הדרך בחזרה החוצה, נפלטות אל המדשאות של הפארק, ונושמות 

לרווחה כניצולות — לא שמענו את הרקוויאם של ורדי בביצוע האופרה 

של מילאנו. חזרנו הביתה בשלום.

17 ביולי 2009 

אתמול פתחנו בהליכי אימוץ כדי שאוכר כהורה של נעמי לכל דבר 

ועניין. עורכת הדין נראית לנו בדיוק האדם הנכון להפקיד בידיה את 

עניינינו הכבדים.

כוכבת  של  זוהר  יפה,  תמירה,  יחדיו:  להן  חברו  ואסתטיקה  אתיקה 

קולנוע בשמלה אדומה פרחונית, רצינית, שקולה, כנה, בקיאה, כולה 

שקט נפשי וריחוק, חפה מאינטימיות, ובכל זאת עושה רושם אמפתי 

ועדין. לכל שאלה עונה במיזוג של כובד ראש וקלילות.
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ייתקל בקשיים? האם חשוב לי לאמץ את נעמי רשמית  האם ההליך 

מעבר לביטחון שהדבר יעניק במקרה של אסון וצרה?

אולי אני צריכה להודות: אני נרתעת עדיין מעט ממעשה האימוץ — 

מתקיעת הדגל, מההכרזה: זו שלי!

על המרפסת, אני מדמיינת מה אביא לד"ר חנה לפרידה, והעצב עולה.

20 ביולי 2009 

מיכל  של  והבלעדיות  והניקיון  הפשטות  עידן  עבר  תקופה.  נגמרה 

כמזינה את נעמי מתוך גופה. נעמי אכלה תפוח אדמה. מיכל מוללה 

את תוכו של תפוח האדמה המבושל, והציעה לנעמי טעימה באצבעה. 

היא אכלה. כזית, אבל אכלה.

מה   — החלטות  קבלת  של  תקופה  אומרת,  שמיכל  כמו  מתחילה, 

להאכיל, וכמה ואיך, והבגדים והלכלוך, והפחד מחנק, ושמחת ההזנה. 

וגם ההשתאות של נעמי ממפגש מתמיד עם טעמים חדשים!

22 ביולי 2009 

ביומיים האחרונים נעמי מחייכת אלי כמאוהבת. או שזו אני, שמחייכת 

אליה כך?
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6: טועמת

25 ביולי 2009

הכנסייה  של  ההארחה  בבית  לנות  אנחנו  בירושלים.  שבוע  סוף 

האוסטרית  האמנית  של  תערוכה  טיכו  אנה  בבית  רואות  הסקוטית. 

ואלרי אקספורט. איזה אומץ! אני מתעכבת שעה ארוכה על העבודה 

תהומית  ברצינות  לה  הסתובבה  היא  מ־1968.  נגיעה"  "קולנוע 

ברחובות וינה עם קופסה על החזה — מעין קמרה אובסקורה בעלת 

שני שרוולים שמשתפלים החוצה — והציעה לעוברים ושבים להכניס 

ידיים לתוך הקופסה האפלה ולגעת בשדיה; להציץ עליה כך בידיהם. 

איזו התרסה. 

———

נעמי מתרוממת מעט על זרועותיה. יכול להיות שתפסה אחיזה בלבי? 

לפעמים אומרים לי, "הילדה שלך", ואני נמלאת הפתעה והשתאות, 

יש לי ילדה? וזו הילדה שלי?

אני קוראת את הסיפור של אלי סמית, The Child, על הילד שמישהו 

הניח בעגלת הסופרמרקט של המספרת, ושמתגלה כמפלצת לא קטנה 

של לעג למצב האמהות.
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———

ואנחנו  בעיצומה  הבריאה  קסם  פעולת  חודשים.  חמישה  בת  נעמי 

עסוקות כל כולנו בענייני חולין. עבודה, כתיבה, הרצאה, סדנה. מיכל 

קיבלה הודעה רשמית על קבלת התקן במכללה שבה היא מלמדת.

אני מזמינה בשבילה כמתנה ספר תווים של ג'וני מיטשל כדי שתנגן 

כהרגלה.  לעבודה  היממה  שעות  כל  את  תקריב  ולא  בגיטרה  הרבה 

שקט,  הנגינה  ברגעי  שמוצאת  לנעמי,  לנגן  מיכל  התחילה  באחרונה 

זמן חיוני לבהייה.

האחרונה  פגישתנו  לקראת  חנה  לד"ר  להעניק  שיר  מחפשת  אני 

מחרתיים.

אולי את השיר היפה, גם אם נטול ציניות, של גאלווי קינל: 

סנט פרנסיס והחזירה

ן ּצָ ַהּנִ

ם, ּלָ ָבִרים ּכֻ ל ֶאת ַהּדְ ְמַסּמֵ

ָבִרים ֶׁשֵאיָנם ּפֹוְרִחים, ם ֶאת ַהּדְ ּגַ

ְרַכת־ַעְצִמי ְפִנים, ִמּבִ י ַהּכֹל ּפֹוֵרַח, ִמּבִ ּכִ

ְפָעִמים ִחּיּוִני ַאף ֶׁשּלִ

ִנּיּותֹו ָבר ֶאת ִחּנָ יר ַלּדָ ְלַהְזּכִ

יַח ַיד ַעל ִמְצחֹו ְלַהּנִ

ַרח ֶׁשל ַהּפֶ

ע ים ּוְבַמּגָ ִמּלִ ר לֹו ּבְ ָלׁשּוב ּוְלַסּפֵ

ִני ֶׁשהּוא ִחּנָ
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ְרַכת־ַעְצמֹו.9 ְפַרח ׁשּוב ִמּתֹוכֹו, ִמּבִ ַעד ֶׁשּיִ

יש שם בהמשך השיר סיפור על קדוש שמניח יד על מצחה של נקבת 

החזיר ומספר לה שוב את היופי שלה. מחזיר לה את סיפור יופיה.

אולי זה מה שהטיפול אצל ד"ר חנה העניק לי: היכולת לספר לעצמי 

מחדש את היופי שבי.

29 ביולי 2009 

בסופו של דבר הענקתי לד"ר חנה את השיר One Art מאת אליזבת 

בישוף.

כך סיפרתי לה על הכוח ועל העצב שבאובדנה.

הראשון  השיר  בריקוד.  בזרועותי,  הבוסה־נובה  לצלילי  נרדמת  נעמי 

St. Francis and the Sow, Galway Kinnell, 1968 :מתוך   9

 The bud   
 stands for all things,   
 even those things that don't flower,   
 for everything flowers, from within, of self־blessing;  
 though sometimes it is necessary   
 to reteach a thing its loveliness,   
 to put a hand on its brow   
 of the flower   
 and retell it in words and in touch   
 it is lovely   
until it flowers again from within, of self־blessing…   
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באלבום של סטאן גטס וג'או ג'ילברטו פועל על נעמי כמטה קסם.

 Tall and tan and young and lovely  

The girl from Ipanema goes walking  

 And when she passes, each one she passes goes — ah.

2 באוגוסט 2009 

שעות  כמה  נחמני.  ברחוב  הגאה  הנוער  במרכז  נערים  נרצחו  אמש 

זרים  עובדים  גירוש  נגד  אנושית  בשרשרת  השתתפנו  הרצח  לפני 

ברחוב לווינסקי. הבוקר הלכנו לעורכת הדין לקדם את ענייני האימוץ 

והצוואה.

אחר הצהריים השתתפנו בהפגנה נגד ההומופוביה.

זעזוע עובר בנו ודכדוך.

אנחנו מחפשות תמונות שבהן שלושתנו מצולמות יחדיו — כדי להוכיח 

את הקשר שלנו לפקידי האימוץ. מתברר שזהו מצרך נדיר.

אני כותבת מאמר ל"הארץ": ההומופוביה כפי שאסביר לבתי.

אני לסבית. לבת זוגי ולי יש תינוקת בת חמישה חודשים. היא מתוקה. 

כשתגדל ארצה להסביר לה מהי הומופוביה. אני מדמיינת אותה בת 

עשר, כילדתו של טאהר בן ג'לון בספרו "גזענות כפי שהסברתי לבתי". 

"גם  או  גזענות?"  זו  מה  אבא,  "תגיד,  כמו  תם  שאלות  ששואלת  זו 
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הומופוביה, ארצה  על  לגזענית?" כשבתנו תשאל  להפוך  עלולה  אני 

להיות מוכנה עם תשובות. השבוע — בעקבות כל מה שנאמר על הרצח 

באגודת ההומואים והלסביות בתל אביב — התחוור לי שהמשימה אינה 

פשוטה. 

הומופוביה היא תופעה נפשית וחברתית משונה, אגיד לבתי, ובדומה 

לגזענות היא נפוצה למדי. כשאומרים "הומופוביה" מתכוונים ל"פחד 

הומואים  ומפני  הומוסקסואליות  מפני  רציונליים  בלתי  ורתיעה 

ולסביות". הומופובים יש בכל מקום — בממשלה, בעסקים, באקדמיה 

בחברה  ומוסלמים,  יהודים  ושמאלנים,  ימנים  בקרב  ובעיתונות, 

החרדית ובתל אביב החילונית. 

בדרך כלל, אסייג באוזני בתי, הומופוביה לא מביאה אנשים לידי רצח. 

אבל גם בשגרה היא אכזרית, ומייצרת לא מעט סבל: הורים מתנכרים 

שקשורה  טרור  בפעולת  נפצעים  הילדים  )ואם  בגללה  לילדיהם 

בבית  אותם  לבקר  לא  מעדיפים  הוריהם  השבוע,  סּוּפר  להומואים, 

החולים, עד כדי כך הם מבוהלים(. נערים מתנכלים לנערים אחרים. 

לעצמם  ומשקרים  אשמה  חשים  בוגרים  ופוחדים.  מתביישים  ילדים 

ולאחרים. בני אדם מונעים מעצמם ומאחרים חירות, חברּות ואהבה, 

בגלל אותה חרדה מוזרה.

גברים,  אצל  לה.  אענה  טובה,  שאלה  בתי.  אותי  תשאל  "למה?" 

האפשרות להשתוקק אל בני מינם מאיימת על עצם הגדרת הגבריות, 

מיניות  של  ביטויים  האשה.  כיבוש  של  ההיבט  את  בתוכה  שמכילה 

שאינה מכוונת לנשים מערערים את יסודות זהותם המגדרית. טוב, זה 

לא הסבר לילדה בת עשר. אני צריכה לעבוד על הניסוחים. 

וגברים פוחדים מתשוקה שאינה הטרוסקסואלית — אני מנסה  נשים 
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וכל תשוקה  כי לימדו אותם שרק סקס מסוג אחד הוא תקין,  שוב — 

אחרת אסורה. הם אמורים לשכפל את חיי הסקס והזוגיות המדומיינים 

של הוריהם, ולא חשוב עד כמה היו אלה טובים או רעים. הכול נובע 

שאינה  מיני  לעונג  התמסרות  היא  שהומוסקסואליות  קדום  מחשש 

מביאה להתרבות המין האנושי. כנראה משהו מהחרדה האנכרוניסטית 

ומגוון  הזרע  תרומת  המניעה,  אמצעי  בעידן  כיום,  רווח  נשאר  הזאת 

הסדרי ההורות החדשה. גם אני הייתי הומופובית פעם, אתוודה לפני 

בתי. במשך שנים רבות פחדתי להיות לסבית. העדפתי את הבדידות. 

עכשיו אנסה לחייך אליה, כדי להקל מעט את כובד השיחה. 

הדברים  בדמיוני.  שואלת  היא  בהומופוביה?  לטפל  אפשר  ואיך 

מסתבכים. קשה לטפל בהומופוביה כי היא הפרעת נפש נורמטיבית: 

בעצמה  נחשבת  היא  ה"נורמלי".  של  המקובלת  בהגדרה  כרוכה  היא 

לנורמלית. בעצם, בישראל הומופוביה אינה נתפשת כהפרעה נפשית. 

חברה הומופובית היא חברה שבה, באופן תמוה, הומואים ולסביות הם 

אלה שנחשבים למופרעים. 

אגב כך, מעניין לזכור שהכינוי "הומופוביה" נטבע לראשונה בארצות 

ויינברג, כשנה לפני שאגודת  ג'ורג'  הברית ב־1972, בידי הפסיכולוג 

"הומוסקסואליות"  המונח  את  הסירה  האמריקאית  הפסיכיאטרים 

רחבים  חברתיים  במעגלים  שכיום,  אלא  הנפש.  הפרעות  מרשימת 

בישראל הומופוביה עדיין נחשבת לנורמלית והומוסקסואליות לסטייה. 

דברים ברוח זו הושמעו אפילו בהפגנת ההזדהות והכעס למחרת הרצח 

במרכז תל אביב, בפי דוברים הומואים ותומכיהם. הם תבעו מהחברה 

 — הנורמטיבית  התשתית  זו  בתוכה.  החריגים  כלפי  סובלנות  לנקוט 

נורמלית,  חברה  יש  כאילו  התפישה  ההומופוביה:  של   — הליברלית 
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ששוקלת לקבל את החריגים שבתוכה. בעיניים שאינן הומופוביות, אין 

בחברה רוב נורמלי שמקבל את השונה. החברה מורכבת ממגוון אנשים 

שונים, בעלי מגוון טעמים חברתיים ומיניים, שעשויים להשתנות כל 

העת. "אין סכנה לתושבי תל אביב", דיווחו העיתונים בשם המשטרה 

)של  נקודתי  אירוע  רק  "זהו  חופשי.  עדיין  והרוצח  הרצח,  למחרת 

ספוגה  תמימה  התבטאות  עוד  הנה  והלסביות(".  ההומואים  קהילת 

בהומופוביה. קשה להסביר. תופעה משונה. מזל שבתי עדיין תינוקת 

קטנה. יש לי עוד כמה שנים של עבודת הכנה.

5 באוגוסט 2009 

נעמי חשפה תגלית: כפות ידיה קשורות אליה. היא מקרבת אותן אליה 

לנגד עיניה ומתבוננת בעניין אין קץ.

9 באוגוסט 2009

מיכל חלמה שמודיעים לה שנותרה לה שנה של חיים.

אני מנסה לא לפחד מחלומות מבשרי רעה.

מיכל מתכננת את כניסתה של נעמי לעולם אכילת המוצקים — לפרידה 

הגדולה, הממושכת והאיטית מהציצי — אני מחפשת דרכים להמעיט 

בלכלוך, שוטפת כלים, מנקה אחרי המעשה. 

———
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לראשונה מאז ההיריון, מיכל קיבלה היום מחזור חודשי, בדיוק ביום 

לה  צומחים  שבו  ביום  בתה.  של  מהחניכיים  השיניים  מבצבצות  שבו 

הכלים לאכול בעצמה. שני פסי אבן לבנה, שיגדלו להיות שיני החלב 

ובתה  שמיכל  נראה  ההיווצרות,  מרגע  עכשיו,  עד  שלה.  הראשונות 

מסונכרנות.

———

מיכל אמרה לאביה, שדיבר איתה על הסדרי השינה המשותפת שלנו 

שיש   — משלה?  לחדר  אותה  תעבירו  מתי  איתכן?  תישן  מתי  עד   —

לכל הפחות שתי דרכים לגדל ילדה לעצמאות. האחת היא לגרום לה 

וללמד  מאחרים;  ולבקש  לרצות  יכולה  לא  שהיא  דברים  שיש  להבין 

להסתדר  משלה  כוחות  לה  שיש  לעצמה.  לדאוג  יכולה  שהיא  אותה 

ביטחון  בה  לטעת  היא  יותר,  מורכבת  אולי  השנייה,  הדרך  בעולמה. 

בעולם שסביבה, שנענה לה — כדי שתפנים את הביטחון הזה, עד כדי 

יוצאת לדרכה. אנחנו  זה ביטחונה בה עצמה, לפני שהיא  כך שיהיה 

מנסות ללכת בדרך השנייה.

———

בלי  )כן,  גזר  )כן!(  בננה  נעמי:  של  הראשונות  הטעימות  המשך 

התלהבות( בטטה )בסדר( תפוח אדמה )כן!(.

———

מורגשת התרחקות מצערת מחברנו היקר גלעד. הוא ובת זוגו בוחרים 

על  מעניינת  שיחה  איתם  מתפתחת  לא  לבנם.  הביתי  החינוך  בדרך 

לשאת  שלהם  שהמחויבות  ואף  מרתק.  שהנושא  אף  ביתי,  חינוך 

באחריות מלאה לחינוך של בנם מרשימה ומעניינת ומעוררת מחשבה. 

איך להסביר  עולה.  נדמה שגלעד מרגיש מותקף בכל פעם שהנושא 
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לו שאנחנו מתעניינות, לפעמים מתלבטות באופן ביקורתי, אבל לא 

מתנגדות? 

———

ובאמת, מה נעשה? האם נשלח את נעמי לחינוך הציבורי — מתוך אמון 

בחשיבותה של המערכת הציבורית, ובחובה שלנו, כאזרחיות, כשותפות 

בקהילה להשפיע, לתקן, להוסיף, להתערבב, להיות חלק מן הכלל? או 

שמא נחפש אלטרנטיבות חינוכיות — יקרות, מתבדלות, אליטיסטיות 

— מתוך אמון בחשיבותה של השקעה מרבית בילדה שלנו?

———

המתח — המאבק על הזמן החופשי לעבודה )חופשי לעבודה!( — מרחף 

במכללה.  שלה  העבודה  לשגרת  תחזור  שמיכל  ככל  יחמיר  ובוודאי 

והיא  מיטשל  ג'וני  של  התווים  חוברות  את  קיבלה  מיכל  בינתיים 

מיכל  בשלה.  עסוקה  או  מקשיבה,  ונעמי  יום,  כל  בנגינה  מתאמנת 

למדה איך לכוון את מיתרי הגיטרה כמו שג'וני מיטשל מכוונת. 

באמת  שאני  מה  כל  "בלּו":  באלבום  הראשון  השיר  את  אוהבת  אני 

באמת רוצה, הוא שהאהבה שלנו תוציא את המיטב ממני וממך. 

מיכל מפסיקה לצבוע את שערה ומניחה לשיער האפור שצמח כבר אי אז 

בשנות העשרים לחייה לבצבץ ולצמוח בלי להסתיר, והיופי שלה עולה.

10 באוגוסט 2009

החלטנו ללכת עם הזרם ולחסן את נעמי.

———
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אני חושבת על המושג טמפרמנט.

היום נעמי היתה עצבנית למדי.

עשתה קקי אחרי יומיים־שלושה חסומים. קקי חדש, סמיך יותר, בריח 

עז יותר, קצת יותר חום מכתום.

עדיין לא מצחין לטעמי, אבל קשה יותר לשטיפה מהקקי של היניקה 

הטהורה.

14 באוגוסט 2009 

ונעמי ישנות  ונסענו לים. עכשיו צהריים, מיכל  הבוקר השכמנו קום 

פרקדן על המיטה, והן נראות כמו שני גדלים, שתי מידות, של אותו 

יצור, פחות ויותר.

השיניים של נעמי עולות ובאות, לבנות, מלבניות.

15 באוגוסט 2009

נעמי ואני מתעוררות כהרגלנו בזמן האחרון בסביבות 7 ונעמי משחקת 

בפינת הסלון שלה, על הבטן, על הגב, עסוקה בשלה, במאמץ להגיע 

אל הספר, לתפוס את קנגו, בובת הקנגורו, להכות את הספר, להכות 

את קנגו.

שקיבלנו  הקשתות  )ממכונת  קשתות  שביבי  מעליה  מרצדים  עכשיו 

אל  ונזרקות  מסתובבות  בזכוכיות  נשברות  השמש  קרני   — במתנה 
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כלל  ערה  לא  לרגעים  והיא  ראשה  על  שמש  של  וכתם  הקירות( 

לנוכחותי כאן לידה על הספסל שבמרפסת או על הספה, לגמרי עסוקה 

במטרותיה, במאמץ שלה.

———

אתמול דיברנו על הזמן שנותר לכל היותר.

אני תיכף בת 42.

מיכל תיכף בת 38.

נעמי בת חצי שנה בעוד שבוע.

להיות הורה בת 42 — זה לא כמו להיות הורה בת 24, כפי שהיתה אמי. 

לא נשאר הרבה זמן לחיות עם הילדה שלך עלי אדמות.

אני חושבת שכדאי לתכנן תוכנית חומש. איפה אנחנו חושבות להיות 

לנעמי?  אחות  או  אח  לעולם  להביא  נרצה  הבאות.  השנים  בחמש 

אנגלית,  דוברת  אחרת,  בארץ  לתקופה  נסיעה  למיכל?  דוקטורט 

לארנה? שרק לא יחלוף הזמן בין משימה למטלה בלי ששמנו לב.

17 באוגוסט 2009 

מחשבות, בעקבות עבודה על כתבה ל"הארץ" וקריאה שוב במסה של 

ברטרנד ראסל "בזכות הבטלה" — על שבוע העבודה הרצוי לנו. ראסל 

ממליץ על 4 שעות עבודה בשכר ביום. כלומר, 20 שעות בשבוע. הוא 

משכנע כשהוא מבהיר: עולם העבודה אינו זקוק ליותר מכך. יש עודף 

של עובדים, לא חוסר. אם נעבוד בשכר רק ארבע שעות ביום, נוכל 

להקדיש את שאר השעות ביממה לצרכינו המדויקים: ליצירה שאינה 
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רק  ולא  כוחות להוסיף לעולם  לנו  יישארו  ליחסים.  חפוזה, למשחק, 

לצרוך ממנו, להחסיר.

אנחנו מדברות על חלוקה של חמישה ימי עבודה בין שתינו. כל אחת 

בזה  יש  האחרות.  בשעות  נעמי  עם  ותהיה  ביום,  שעות  חמש  תעבוד 

היגיון לחיים. אין טעם לתת לעבודה בשכר שיעור גדול יותר מהזמן. 

השאלה היא כמובן איך לעזאזל מאזנים בין צורכי פרנסה, שאיפות, 

וזמן עם נעמי.

ליד  לשבת  עכשיו  אלך   .Mindfull להיות  בהכרה.  להיות  רוצה  אני 

נעמי שישנה במיטה ואגמור לקרוא את הסיפור הקצר ב"ניו יורקר" 

מאת האינדיאני האמריקאי שכותב ביובשנות מושכת על תיקנים, על 

והומור  אינדיאנים  אחוות  על  הרגל,  לו  שנקטעת  סוכרת  חולה  אבא 

עצמי, על פער הדורות, על שכרות.

19 באוגוסט 2009

דברים שעדיין לא צריך לחשוב עליהם כשנעמי רק בת חצי שנה:

איפה האבא.

האם לשלוח את נעמי לגן ואם כן איך לבחור גן.

והאופן שבו היא בולעת את הילדות  מה לעשות עם תרבות הצריכה 

]אנחנו כמעט לא קונות כלום לנעמי. איכשהו הכול מגיע מאחרים — 

מתנות, השאלות, יד שנייה[.

———
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כנפי הדקל, התמר המצוי, צמחו בקצב מרשים והם עוברים את גובה 

המרפסת. בולבולים מסתובבים בגובה הקומה השלישית שלנו ונראים 

הקינון.  עונת  של  בעיצומה  שאנחנו  במדריך  קוראת  אני  עסוקים. 

בולבול הוא זמיר בערבית.

22 באוגוסט 2009

את  רואה  אני   .7 פי  מגדילה  היא  בציפורים.  לצפייה  משקפת  קניתי 

לא  אבל  אותו,  רואה  הרחוב.  במורד  הפיקוס  בצמרת  שנאחז  העורב 

מצליחה ממש להביט בעיניו, להתקרב אליו קרבה ממשית. אני חושבת 

כמה רחוק הייתי רואה וכמה קרוב הוא היה לו הייתי קונה את המשקפת 

שמגדילה פי 12 או פי 16. עוד מאתיים שקל והעורב היה כאן במרחק 

הבל פה מעיני.

———

והנה נעמי קושרת בין מראה עיניים לבין חשק. היא נשענת לפנים על 

הכרית הירוקה, ידיה נשלחות קדימה והיא מבחינה בשדיים של מיכל 

ורוכנת לעברה ותופסת את הפטמה בפיה ומתחילה לינוק.

כך, ספק נשענת, ספק עומדת על ברכיה, יונקת. כאילו התבגרה באחת. 

מחר ימלאו לה שישה חודשים.
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7: מתגרדת 

26 באוגוסט 2009

מצווה  אני  צוואות.  על  חותמות  הדין,  עורכת  אצל  ואני  נעמי  מיכל, 

בכבד  מחטטים  הסטודנטים  את  לדמיין  נהנית  אני  למדע.  גופתי  את 

לייבל"  ה"בלאק  כל  עם  החרוץ  האיבר  התמודד  כיצד  לומדים  שלי, 

זו  למות.  דרכי  אצה  שלא  שינוי,  לשם  מבינה  אני  וה"גולדסטאר". 

תחושה רעננה. נעמי מתעניינת במפרק כף היד שלה. מסובבת אותו 

על צירו בעונג.

אני שמחה שאנחנו מוודאות שנעמי תוכר אחרי מותי כבעלת הזכויות 

לכל אשר לי, אף שאינה בתי כדת וכדין. 

ואני משתאה מהשפה הנהדרת של הצוואה: "הואיל ואין האדם יודע 

את יום פקודתו. והואיל וברצוני לסדר צוואה, ולהביע בה את רצוני 

עלי  ושנוַתי  ימי  אריכות  לאחר  ברכושי  ייעשה  מה  ולצוות  האחרון 

אדמות... בהיותי בדעה צלולה ובכושר גמור להבחין בטיבה של צוואה 

ואחרי שיקול דעת, מצווה אני בזה בדעה מוגמרת וללא כל השפעה 

מותי  לאחר  ברכושי  שייעשה  מה  כלשהו, את  מצד  עלי  הוגנת  בלתי 

כדלקמן..."
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28 באוגוסט 2009

יום שישי. השמש בדרכה לנשק את הים. מיכל נכנסת למים להתרחץ. 

אני נשארת עם נעמי על החוף.

נעמי יושבת לידי על השמיכה ומשחקת בחול. כפות הידיים הקטנות 

שלה מלאות חול והיא מתבוננת בהן, הופכת ומניעה ומסובבת אותן, 

מביאה אותן אל פיה. אני מרגישה קלילה. פחות קפוצת־ישבן מכפי 

שאני בדרך כלל. יושבת כאן על החוף עם בתי הקטנה, היא יושבת כאן 

לידי, הכול בסדר. אני רק שומרת עליה שלא תבלע את החול שבידיה. 

אין לי דאגה בעולם. אבל פתאום היא נופלת קדימה. פשוט מתמוטטת 

חול  אותה,  מרימה  כשאני  בחול.  כולן  כל  נקברות  הפנים  החול.  על 

ממלא את עיניה, אפה, פיה ולחייה. היא מוסתרת כולה מאחורי שכבה 

עבה של גרגירים.

אני לא יודעת איך לנקות את הפנים שלה בלי להעמיק את הבעיה.

למזלנו מיכל בדיוק יצאה מהמים. היא שוטפת את פניה של נעמי עם 

מים מבקבוק. היא לועגת לי בעדינות.

אכן, זו בעיה: אני סובלת מפיגור בכל הקשור לים. לא היתה לי ילדות 

של ים, אלא של רתיעה מחול, גלים וסחף.

בטוחה  לא  מובנים:  הרבה  כך  בכל  בים  ביטחון  חסרת  מרגישה  אני 

אני  הגלים.  של  מהכוח  הים,  של  מהמסתורין  פוחדת  החשוף,  בגוף 

קלסטרופובית, לא בטוחה בנשימה שלי, פוחדת ממה שהחול מסתיר, 

הים,  מפני  הצורבים,  החיים  מבעלי  מהלכלוך,  מההמון,  נרתעת 

מהמרחב.
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29 באוגוסט 2009 

זו  אנחנו עורכות מסיבת בראנצ' משפחתית לכבוד חצי שנה לנעמי. 

הפעם הראשונה שאבא של מיכל ואחותה נפגשים עם הורי ועם אחי. 

אנחנו מגישות תאנים ומאפים וגבינות וענבים ומימוזה טעימה. כעבור 

שעתיים וחצי, כשהם הולכים, אני בוכה.

המפגש היכה אותי בדכדוך. אף אחד לא יצא מגדרו להקסים את הצד 

השני. אף אחד לא ממש התעניין באף אחד אחר. כנראה המפגש הזה 

היה חשוב לי יותר ממה שתפסתי לפני שהתקיים.

מיכל אומרת שחשיבותו של המפגש בעצם קיומו. ושאולי אביה היה 

נבוך מעצם המעמד של פגישה עם הורי הבת־זוג. אולי זה לא טריוויאלי 

בשבילו. הוא לא שיער שבתו תבחר לייסד משפחה עם אשה. אני חושבת 

שגם הורי לא השתדלו מי־יודע־מה. כביכול כבר שבעו ממחותנים, ואין 

להם עניין מיוחד בקשרים חדשים. מיכל אומרת שהעיקר שכולם באו — 

החתונה התקיימה גם אם הקייטרינג לא היה מי יודע מה והדיג'יי סרח.

נעמי, מצידה, נהנתה למדי מיום הולדתה. מצב רוחה היה מרומם. כל 

המבטים שהופנו אליה הרעיפו עליה אהבה.

———

אני חושבת: כמה אנחנו מרוויחות וכמה אנחנו מפסידות מההחלטה לא 

לקיים טקס חתונה. מיכל מסיבה את תשומת לבי לרווחים של זוגות 

סטרייטים שהולכים בתלם: האופן שבו הם מעמידים את עצמם, את 

הקשר ביניהם, במרכז. האופן שבו הם מכריחים את הוריהם להתגייס, 

הם  שבו  האופן  והתרגשות.  כסף  עליהם  להרעיף  סביבם,  להתכנס 

גורמים להוריהם להתלבש יפה, מלבושי חג, לכבוד אהבתם.
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אנחנו, שהמשכנו בחיים שלנו בלי לעצור ולהרעיש את רעש אהבתנו, 

לא זוכות לכל תשומת הלב הדחוסה הזאת. וגם, תודה לאל, משתחררות 

מעּולה.

30 באוגוסט 2009

האוויר.  למזג  מתחת  קצת  הורי,  בבית  שאומרים  כמו  נראית,  נעמי 

החדשים,  המאכלים  אלה  אולי  לפלוט.  מרבה  היא  לה.  מציק  משהו 

הזרים לגופה הקטן?

מקומות שבהם אנחנו עוצרות להאכיל את נעמי ולהרדים אותה בזמן 

מצוקה:

על גדר של בית מגורים משותף מאחורי מוזיאון רמת גן.

בכניסה לחצר נטושה סמוכה לבקתות עץ, אחרי שירדנו מהכביש בדרך 

חזרה מירושלים לכיוון מבשרת ציון ונעמי צווחת מרוב רעב ועייפות. 

שוטרים ורובים שלופים, ערבים נחשדים, זונות וסרסורים, המולה של 

זרקורים והתנפצויות של דיבור בקשר ונעמי נרגעת בריקוד ובשירה 

ונרדמת. אנחנו חוזרות למכונית ולדרך המלך.

במרחב נטוש, מלוכלך מעט, מוכה עשב יבש, בדרך צפונה.

בכביש שש, מתח לגשר, בין כפר סבא לבין חורשים, בשוליים. נעמי 

מקיאה. גל לא רוצה לצאת מהמכונית. הוא פוחד.

בחורשה אפלה על שולחן פיקניק.

בחניון של קניון.
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צידי הדרכים, במרחב הציבורי המוזנח, הפרוץ, חצרות  בישראל של 

אחוריים, ביוב פורץ, אשפה נערמת.

2 בספטמבר 2009

אמש התקיים המפגש הראשון בסדנת הכתיבה שלי. יום של התרגשות. 

אחר הצהריים, כשהייתי בעיצומן של הכנות בסטודיו, מיכל התקשרה 

ואמרה שנעמי לוהטת. כשאחרון המשתתפים עזב את המפגש ראיתי 

הודעת טקסט מחכה בטלפון: 39.3 מעלות. 

חזרתי דואגת לנעמי. מצאתי אותה רותחת, מייבבת, צוחקת. למחרת 

היא קמה חמה מאוד, אבל במצב רוח טוב.

אני קמתי עם מיגרנה.

נראה שכואב לה כשהיא מנסה לעשות קקי.

מיכל יוצאת ל־4 שעות של עבודה ואני צמודה לנעמי ומבינה עד מהרה 

שאלה שעות של חסד, שעות החולי, שעות הצמידות.

3 בספטמבר 2009

נעמי קמה בלי חום. כולה חיוכים ושמחת חיים. הצלחנו לעבור יומיים 

של חום גבוה בלי לרוץ לרופאה, בלי להרגיש שהגיע הקץ.

הילדים  של  הגבוה  החום  מחלות  שרוב  משוכנעים  מחברינו  כמה 

מעין  והנפש.  הגוף  של  התעוררות  התקדמות,  קפיצה,  באיזו  כרוכות 
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איפוס לטובת ההמשך; חום זה דבר טוב.

עבדתי בבית משש בבוקר עד שמונה ורצתי לפגישה ולעבודה בהוצאת 

כל הבוקר  ישנה כמעט  לא  סיפרה שנעמי  מיכל  הספרים. כשחזרתי, 

והצהריים ושהיא בשביתת ציצי. מסרבת. מקמרת גבה לאחור. מסיטה 

את ראשה. חותמת את פיה.

אני מחליפה את מיכל, שנכנסת לעבוד בחדר השני ומסתגרת. השעות 

ולא  מאוד  מעט  שותה  באמת  היא  אבל  בנעימים,  עוברות  נעמי  עם 

ישנה בכלל.

בלילה נעמי בוכה מאוד ומתקשה להירגע. שעה ארוכה היא מסרבת 

לינוק. וגם לא נעתרת לריקוד הבוסנובה. אולי יש לה משהו במעיים? 

בשיניים? אוזניים? עיניים?

בלילה, כשנעמי נרדמת לבסוף, מיכל קוראת במדריך של סירס הצמוד 

רוק  הרבה  נמוך,  חום  השיניים.  יציאת  של  הסימפטומים  את  לחיינו 

סמיך ושקוף. סירוב לשתות. וגם שלשול.

חוץ מזה שלנעמי דווקא יש עצירות, התרשמנו מהאבחון.

5 בספטמבר 2009

תחת  מזרן  על  ישנה  )הסחנה(,  השלושה  גן  הלאומי  בגן  בערב  נעמי 

כיפת השמים בפה פעור. היא מתעוררת באוהל באישון לילה. אנחנו 

מתהלכות לאור ירח כמעט מלא. אני שרה לה. המפלים שוצפים ברקע, 

צרצרים מצטרפים לשירה, היא נרדמת.
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9 בספטמבר

כבר כמה ימים אני מתגרדת בראש, בצוואר, במצח. מחשבות מטרידות 

רוחשים  ִדגדוגים  מדעתי.  מעט  יוצאת  אני  לעור.  מתחת  מתרוצצות 

על פני, מאחורי אוזני. מגרדת ומגרדת, ואין רגיעה. התייעצתי לפני 

ימים אחדים ברוקחת השכונתית, שחיטטה בקרקפת שלי, והמליצה על 

שמפו טבעוני יקר שאמור להרגיע רגישות ועצבנות יתרה של הראש.

אין לי ספק שהגירוד הוא גירוד פנימי. שאני צריכה לעצור ולחשוב 

על סיבתו האמיתית. על מקור הִטרדה. על הרגש העיקש שמסיח ואינו 

מניח את דעתי.

קרקפת היא מילה מצחיקה. 

10 בספטמבר 2009

ולא שתיים, אלא שש.  כינים. לא אחת  נעמי  מיכל מצאה בראש של 

בריאות ונמרצות. וגם לא מעט ביצים שהטילו על שערה השופע, צמוד 

לקרקפת, בעיקר בסביבות הפונטנלה, איפה שחלקי קרקפת מתקלפים.

מבוכה גדולה. איכשהו הנחתי שאני מתגרדת בגלל זיעה, כובע, סוף 

הטיפול הנפשי, המתח שהתלווה להקמת הסדנה.

מיכל מוציאה כינים מהראש של נעמי כמו שימפנזה מסורה.

אני חושבת שבני תרבות לומדים להתרחק מכל מה שמתרוצץ, שורץ, 

בטבע. אם החיות הקטנות פולשות למרחב הפיזי שלנו, המשמעות היא 

נפילה. הזנחה. התפרקות של מה שהוא אנושי.
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וגם גירודים.

יצורים  הכול  בסך  אלה  מההיסטריה.  להירגע  שאפשר  חושבת  אני 

קטנים שחיים איתנו בטבע. הם חמודים. העולם כולל את כולנו כולל 

כינים. לא? או משהו כזה.

12 בספטמבר 2009

נעמי ישנה על הגב. זרועותיה פרושות לצדדים ופניה שקטות. פתאום 

אני נוכחת בעובדה הזאת, שיש כאן עוד אדם בעולם. לא תינוקת. לא 

נעמי הקטנה. אלא אדם שלם. משהו באופן שבו נעמי שוכבת — כמו 

הצלוב, או כמו בחור צעיר שנח חסר דאגות על החול בחוף הים, משהו 

הקצר  העבר  עם   — האדם  את  ממנה  מוציא  פניה  על  הנסוך  בשקט 

והעתיד הארוך, שנוכחים כאן איתה ברגע הזה.

13 בספטמבר 2009 

אני חושבת שהורות היא תמיד מעשה של אימוץ. אין הורות אפריורי. 

חייבים  הורים  תינוק.  של  ללידתו  להביא  מספיק  שלא  חושבת  אני 

את  להפוך  שלהם,  בילד  לבחור  באחריות,  לשאת   — מעשה  לעשות 

הילד שלהם לשלהם — לאהוב אותו בכוונה. לאמץ את ילדם אל לבם. 
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14 בספטמבר 2009

הכדור  את  מעיפה  הגב,  על  אני  משותפת:  מדיטציה  של  קלה  שעה 

בלי  ושוב,  שוב  וזורקת  וחוזרת  תופסת  אל־על,  השמנמן  הכחלחל 

נפרד  הכדור  הזרועות,  את  להזיז  בלי  תנועה,  של  באחידות  הפסקה, 

מהאצבעות וחוזר אליהן כמעט מעצמו.

בלי  לשם,  מכאן  ומתנדנדת  רגליה  כפות  את  תופסת  גבה,  על  נעמי, 

הפסקה, הגוף נע ונד כמעט מעצמו.

נעמי מבלה עוד כמה רגעים על הרצפה שמעבר למזרן הרך, הולכת 

ומתרגלת לרקמת הבטון הקר.

חסרי  גלגולים  השינה:  לפני  שמתבסס  חדש  מנהג  לנעמי  זאת:  וגם 

דאגה ברחבי המיטה.

———

בלילות האחרונים אני מרגישה שימי עוברים בלי חדווה, למרות הזמן 

היקר עם נעמי, אף שאני עוסקת בעבודה שביקשתי לעצמי, על אף 

האהבה ההולכת ומעמיקה למיכל — אין בי שמחה.

19 בספטמבר 2009

אתמול הנחתי את נעמי במצב ישיבה על המזרן במרחק לא רב מספיק 

מלוח הפעילות הישן והטוב של פישר פרייס ונעמי נפלה לאחור כמו 

גזע עץ כרות. קול החבטה של ראשה בלוח הפלסטיק נשמע עד נתניה.

שהבאתי  והרגשתי  לבי  אל  אותה  ואימצתי  בוכה  אלי  אותה  אספתי 
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את המכה ואת הבכי עליה, שידעתי באחורי ראשי שאני מסכנת אותה 

ובחרתי בזה — לא קמתי להרחיק אותה — למרות הידיעה.

———

אלה מודיעה שבדיקת ההיריון שלה חיובית. אני מתרגשת כל כולי. אני 

לא יכולה לדמיין את עצמי במקומה ובמקומן של כל הנשים האחרות 

— מהרגע שהן מגלות שחיים מתפתחים בתוכן, דרך התפיחה והתנועה, 

וממשיך  מתוכן  שבא  הזה  החי  היצור  ואחריה  החוצה,  הפריצה  ועד 

לקבל ולקחת חיים מהן, לאכול ולגעת ולבלוע ולצבוט ולשתות.

מיכל אומרת שלפעמים, בזמן שהיא מחפשת תנוחה נוחה לנעמי ולה, 

היא נזכרת בחתולה מניקה שעוטה מבט של סבלנות או אפתיה ומניחה 

לגורים למצוץ אותה.

אני לא יכולה לראות את עצמי כחתולה אפתית. אני לא יכולה לראות 

ילוד־אשה  האדמה  פני  על  יציר־אנוש  "כל  מניקה.  כאמא  עצמי  את 

הוא", כתבה אדריאן ריץ'. אבל האם כל אשה על פני האדמה יולדת־

אנוש היא? זה לא נמצא בגוף שלי. זה לא מתקיים בנפש שלי. האם 

אפשר עדיין להגדיר אותי כאשה, או שאני נופלת הרחק מחוץ להגדרה?

———

מיכל טוענת שחזרתי לשתות כאלכוהוליסטית. 

זו האמת: אחרי חודשים ראשונים של התנזרות — חודשים של אופוריה 

ללא צורך בשתייה — חזרתי למנהגי, בן שתי כוסות בערב.
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8: יושבת

25 בספטמבר 2009 

קרירות  בעגלה.  ערביים  בין  וטיול  בוקר  טיול  נעמי.  עם  ארוך  יום 

מדי  לשם,  מכאן  הולכות  בעיר,  משוטטות  אנחנו  ספטמבר.  סוף  של 

פעם עוצרות על ספסל לשתייה או לחיבוק ומשחק, הדקות חולפות, 

העיר עוברת, ובדרכנו מכשולים על כל צעד ושעל — מכונית חונה על 

נפלט  פיח  מושלך ממרפסת,  זבל  השביל,  את  חוצה  אופנוע  מדרכה, 

מאוטובוס, כלב משתולל — אבל אלה כבר מזמן אינן תקלות שראויות, 

כמו  פני הקרקע, מכמני הדרך,  לנו  הן  בעירייה, אלא  נניח, לתלונה 

הפתעות שגלומות בסוואנה שאינה יודעת את קצותיה לנמרה ולגוריה, 

כמו אגם סוער לברווזה ואפרוחיה. 

אני חושבת לכתוב מסה קצרה, La Flaneuse, "המשוטטת והעגלה". 

אני רק לא יודעת אם היא תעניין את מי שלא קרא מסות על שוטטות 

 ,Le Flaneure "המשוטט",  המושג  את  מכיר  שלא  מי  גברים;  של 

בהא הידיעה, שמגולם דרך מסורת בדמותו של גבר חופשי, מהורהר; 

שאינו  זה  בהתגלמותו,  העירוני  האדם  הפריזאי,  ההלך  של  בדמותו 

עצמו  את  לאבד  לעצמו  מרשה  אלא  מה,  דבר  להשיג  במטרה  הולך 
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בסבך של הכרך, בהמון, זה שמוותר על פרטיותו ושומר על עצמאותו.

הנה, אני מתחילה לכתוב, לשם הניסיון:

בנג'מין  וולטר  כתב  הרבה",  אומר  זה  אין  בעיר,  להתמצא  "לא 

לכך   — ביער  תועה  שאדם  כשם  בעיר,  לתעות  "אך  ב"המשוטט", 

נדחפת   — בידייך  ועגלה  בעיר  לתעות  מוסיפה:  ואני  אימון".  דרוש 

במרצפת  נתקלת  מאחור,  נמשכת  מדרכה,  שפת  על  מורמת  קדימה, 

שבורה — לכך דרוש תרגול, וכוחות, והכרת פני הקרקע, ונחישות אין 

מעבירה  או  בתך,  את  מרדימה  רק  בטל,  הולכת  את  אם  גם  כי  קץ. 

להיות  רק  משימה,  שום  למלא  מבקשת  לא  בחברתה,  יום  של  שעה 

ולעילא, בתוך הקהל ומחוצה  בתנועה, בלי כוונה, כמשוטטת לעילא 

כולך  כל  את  כך  גם  הכלל;  מן  עצמך  ומוציאה  בהמון  מתערבת  לו, 

צועדת  את  בתך.  של  לטובתה  מולה,  נגדה,  לסביבתך,  מתעוררת 

כמשרתת,  זהירה,  חתולה  כמו  ראש,  שומרת  כמו  לצידה,  מאחוריה, 

איתה.  דווקא משום שאת  לבדך,  כולך  את  חרוצה.  כנהגת, מתבוננת 

לזוז בלעדיה, את לא  יכולה  לא  עירך, את  ובין  בינך  העגלה עומדת 

יכולה לנוע איתה, היא מעכבת ומכבידה — זו העגלה, אבל היא מגוננת 

עלייך, משחררת אותך, מסתירה אותך, את לבדך איתך, את שמורה, 

היא עוזרת לך לנוע מכאן לשם. 

דרכך,  את  לאבד  המשוטטים.  כאחד  לשוטט  מבקשת  את  זאת  ובכל 

ולמצוא אותה. איך תלכי לאיבוד בעיר עם עגלה? הנה שיטה אחת: 

לכי בעקבות הקולות. את רוצה שבתך תישן בעגלה שעתיים תמימות. 
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את יודעת שהתנועה נעימה לה, מערסלת, הגלגלים על המדרכה, על 

השביל, על הכביש, קפיצות קטנות, טובות, מניחות דעת, מנמנמות, 

כמו טלטולים של רחם ענק. בכך אין ספק, אבל יש גם קולות. צפצפות 

עירוניות עלולות להעיר פילים מתנומתם. וקולות שיעול. וטריקות של 

השקטים.  הקולות  בעקבות  שלך  בעיר  לכי  מכונות.  וצרימת  דלתות. 

חפשי את הדממה. עד מהרה, בין שתרצי ובין שלא, תלכי לאיבוד. לא 

הזאת,  הגעת לסמטה  איך  תזכרי  לא  עקבותייך,  על  תדעי להתחקות 

שיורדת מרחוב קינג ג'ורג' אל גן מאיר, או איך הגעת למדרכה הזאת, 

הישן,  העירייה  לבניין  אותך  לוקחת  והיא  עליה,  מִצלים  שפיקוסים 

ולקיוסק הזקן, או לחצר של בניין מגורים שמחזיקה ספסל אבן לצד 

ביתך,  אינו  שזה  אף  אליה,  נכנסת  ואת  שמנמנים,  קקטוסים  ערוגת 

ואת לא מכירה כאן איש, אבל הספסל הזה בחצר הזאת הוא אי של 

שקט. את עוגנת עליו, לפחות עוד עשר דקות, שתישן, הקטנה, אבל זוג 

חתולים מתרגש, רושף, צווח, לידך ואת קמה להמשיך בדרכך, עוקפת 

מכונית חונה, נתקלת בפח מתגלגל, יורדת לכביש, עולה אל השביל, 

ולפתע את בתוך קהל גדול בטיילת, והרוח מהים מאיימת להעיר את 

בתך הקטנה, ובמיומנות של חתולה את תולה את שמיכת הפיקה שלה 

הילדה  פנימה אל העיר,  נכנסת  לים,  עורף  ופונה  על סככת העגלה, 

שלך איתך, את שבה והולכת לאיבוד.

זאת אומרת: את רוצה שכך יקרה. היית מתה ללכת לאיבוד עם בתך. 

את  מבוהלת.  כחתולה  דרוכה  שאינה  הורה  להיות  שיכולת  הלוואי 

לבלבל  עצמך.  את  להפתיע  רוצה  את  המלך.  בדרך  ללכת  רוצה  לא 

רוטשילד,  בשדרות  צעדה  של  לחיים  נידונה  את  אחרת  חושייך.  את 

כאחת מעשרות נשים על עגלותיהן וטפן. האם את רוצה להיות אחת 
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נשים  של  במבטיהן  נתקלת  את  בסך?  שהולכות  האלה,  מהאמהות 

אחרות, מחוברות לעגלות, והן נראות זהות לך, וגם שונות ממך: תמיד 

יותר,  אמהות  יותר,  מצוידות  יותר,  ונבונות  מיומנות  יותר,  מסוגלות 

או מטפלות יותר, והטובות בהן עוצרות על ספסל וחולצות שד, הן לא 

שולפות בקבוק, הן לא הורות מדרגה שנייה כמוך, את לא אחת מהן. 

כשאתן מחליפות מבטים את רואה בעיניהן הבנה עייפה, הזדהות, וגם 

בחינה זריזה של מרכיבי השוטטות שלך — סוג העגלה, מגוון העזרים 

שצמודים אליה, התיק, הכיס, המשחקים, הבקבוק — וזו בחינה זריזה 

של טיב האמהות שלך, ואת מרגישה לא כמו משוטטת בשדרה עירונית, 

אלא כמו לקוחה בחנות עגלות ענקית, בלבו של קניון מחודש, והנוף 

הוא נוף המותגים והתגיות, והאזור סגור ומסוגר, את יודעת לאן את 

הולכת ומנין את באה. כאן את לא רוצה להיות. 

בקריה  שרונה  לפארק  מגיעות  אנחנו  השקיעה,  בשעת  ערב,  לפנות 

נראית  היא  דשא.  תולשת  נעמי  קטנה.  על שמיכה  לרגע  ומשתרעות 

שמחה. אני נשטפת גל של רוגע. תמצית של חיים. בדרך הביתה אנחנו 

נפגשות עם מיכל ויושבות לאכול בקפה "התחתית". נעמי מתעוררת 

ושובה את לבה של טל המלצרית. 

27 בספטמבר 2009

יום כיפור. נעמי יושבת על המזרן שלה במרפסת. אתמול באירוע רב 

ילדים אצל שכנה שופעת חברותיות, זחלו אדם ואחד איתמר, שניהם 
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צעירים מנעמי בשבוע או יותר, ברחבי החדר כחיילי קומנדו נמרצים. 

ונעמי בשלה, יושבת, ממאנת לנוע במרחב. כמו פרדיננד, שיושב בנחת 

אחיו  של  הלחימה  לחדוות  אדיש  פרחים,  ומריח  השעם  לעץ  מתחת 

הפרים. היא רק אוהבת להתגלגל מפה לשם. ולשבת.

1 באוקטובר 2009

אנחנו בחופשה, בבקתת קש וחימר בשולי היישוב צוקים שבערבה.

רחב  קיבוצי  במטבח  מבשלת  מיכל  הקיר.  על  זבוב  אוכלת  ׂשממית 

ידיים, תחת כיפת השמים: קציצות תרד, טורטיות שעועית.

אנחנו פותחות בטיול בוקר בערוץ נחל יבש, חול ים, חלוקים. עוברות 

בבוסתן. משתהות תחת עצי רימון.

מתאקלמת  נעמי  גמל.  עם  במפגש   — ערב  בטיול  חותמות  אנחנו 

לאיטה, כמונו. מיכל אומרת שנראה כאילו היא התבגרה. כאילו היא 

אחת מאיתנו עכשיו. 

אנחנו שותות תה פרעושית. השם מוזר. הטעם הולם. 

רוחב  עיניים.  מלחלחת  צחיחות  סגלגלה.  ארץ  על  כתומה  שקיעה 

והמחשבה על המים שעברו פה פעם בעבר  הזה  היריעה של המקום 

המרווה  והפרעושית,  השיטה   — הצמחייה  גם  מרגשת  מרגשים.   —

והעגבנייה, שחיות בארץ חרבה.

לפנות ערב העננים מוארים. הארץ השטוחה מקבלת נפח. צל הרים.

———

אני קוראת את "זן באמנות הקשת".
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היא  שאין  היא  בקשת  הירייה  של  ביותר  המהותיות  התכונות  "אחת 

משרתת כל תכלית, ואינה מיועדת אפילו לגרימת הנאה אסתטית, אלא 

להכשרת התודעה להיות במגע עם המציאות הקיימת. על כן אין יורים 

ואין מניפים חרב כדי להביס את היריב.  בקשת כדי לקלוע במטרה, 

אין הרקדן רוקד רק כדי לבצע תנועות קצביות של הגוף, אלא בראש 

ובראשונה לשם תיאום הרמוני בין התודעה ללא־מודע".

———

להרפות  רוצה  הייתי  היומיום  ממעשי  שלי  מעשה  שבכל  יודעת  אני 

את שרירי הדאגה ולהיות באומנות בלי אומנות. שהקשת שלי תירה 

בעצמה. אני כותבת ומיכל בערסל, נעמי ישנה עליה, השמש שוקעת. 

שאנחנו  בחופש.  שאת  לב  שימי  מיכל.  לי  אומרת  חופש,  זה  עכשיו 

בחופש. תזכרי שהיינו בחופש.

———

מקומות,  הצלחות,  בעתיד.  ולחברינו  לנו  יקרה  מה  מדמיינות  אנחנו 

זאת:  יודעת רק  ילדים, כישלונות, התגברויות. על עצמי אני  יחסים, 

באשר אלך אביא איתי את הכתיבה. היא חברה טובה, צל, אור, מורה 

קשוחה, ילדה תובענית.

2 באוקטובר 2009

עיניים,  פוקחת  הלשון.  נקישות  באמצעות  איתנו  מתקשרת  נעמי 

מתעוררת, משמיעה קליק. מחזירות לה קליק והיא שוב, אומרת קליק. 

משטר  מתנגדת  הגדולה,  הזמרת   — בשעתה  מקבה  מרים  כמו  נעמי, 
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מחייכת,  הקליק.  בשפת  משוחחת   — הק'וזה  שבט  בת  האפרטהייד, 

קליק. לשון לֵחך עליון. הפה פתוח. מתגלה הגיד שקושר את הלשון 

קליק.  לתשובה.  מחכה  קליק.  קליק.  מתופפת.  והלשון  התחתון  לחך 

מחזירה. קליק.

נעמי מייללת, ולעתים מצייצת, בקול שמצליח למרוט עצבים. וחוזרת 

לשפת הקליק.

על  מטרידים.  זבובים  ומסתחררים.  עפים  זבובים  מזמזמים.  זבובים 

עשרות  הפתוח,  הקיבוצי  המטבח  של  ובכיור  לסככה,  מתחת  המרבץ 

זבובים  ולכלוך.  זבובים  וחום.  זבובים  מרוססים.  זבובים  של  גוויות 

והמזרח. האם יש זבובים במערב? האם הצליל הזה — זבוב זבוב זבוב — 

הוא קולה של החברותא העצלה? של פעילות בלתי נלאית? של טרדה 

ים תיכונית?

ילדים  של  בעיניהם  זבובים  כמו  נעמי,  של  העין  בזווית  זבובים 

אפריקאים. זבובים ב"צימאון" של הראבן, שמיכל קוראת בשקיקה.

נעמי לא מצליחה לישון מרוב זבוב. מאוורר מעל המיטה עוזר. עוזר 

גם כובע קש גדול שמונח על גופה הנם ומכסה את כולה, מניס אותם 

מפניה.

———

נעמי לא זוחלת. אבל קצת מתרוממת. קצת מתקדמת לאחור. וכל הזמן 

תינוקות  יש  אותה:  הזהירה  מיכל,  של  הפסיכולוגית  אמירה,  יושבת. 

ללמד  לאחור,  אותם  להחזיר  צריך  ואז  הזחילה,  שלב  על  שמדלגים 

אותם את השלב שדילגו עליו, וזה לא קל, כדאי שהיא תזחל.

אנחנו מנסות קצת להכריח אותה להיות על הבטן. לתרגל זחילה. אבל 

נשברות מהר למדי.
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אף שאומרים לנו שעדיף שלא תשב, היא יושבת על ישבנה במשך רוב 

שעות העירות שלה בחופשה, מרוצה ממרום מושבה.

———

מיכל, נעמי ואני על ספסל, על גבעה גבוהה, צופות אל הוואדי לעת 

שקיעה. השמים ריקים. אני מביטה בשמש וקולטת את פניה הלבנות. 

מיכל מזהירה אותי מפני עיוורון שמש. ובאמת כתמים סגולים ושחורים 

מופיעים בעיני ומוחקים קטעים מהמדבר שלמרגלותי.

בבקבוק של  בתיק,  על הספסל משחקת במשקפת,  נעמי  שקט שלם. 

מים מינרלים, נוגעת בעדשות של המשקפת, מגלגלת את הבקבוק.

מחזיקה  מחרה  אני  גבולות.  לה  להציב  כדאי  שאולי  אומרת  מיכל 

החוויה.  בשביל  לפה,  הכול  להכניס  לנעמי  לתת  נוטה  מיכל  אחריה. 

כדי שתכיר את עולם החפצים לפני ולפנים. אני מסכימה איתה, אבל 

פוחדת מחוויות של כמעט־חנק. 

שעה  ]בילינו  צופר  ביישוב  עראק  בקבוק  קנינו  מלא.  כמעט  הירח 

בבריכה הירוקה של היישוב, שהוציאה אותנו לרגע משלוות המדבר[ 

ועכשיו אנחנו שותות.

אני משוחחת עם אמי בטלפון — היא נשמעת חלושה וחרדה. 

3 באוקטובר 2009

הערב האחרון במדבר. מיכל בערסל. נעמי ישנה בתוך הבקתה. אני על 

ספסל חימר. אנחנו צופות במופע מרהיב: ׂשממית צדה זבוב. צדה עש. 

צדה עש נוסף. המשימה נראית מכאן — מרחק שלושה צעדים מקיר 
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החימר — קלה להפליא. העש עף אל המנורה והׂשממית שארבה אצה 

רצה אליו ובולעת באדישות.

בבוקר זכינו לראות מטוס קל בשמים, הראינו לנעמי את המטוס. הוא 

ורגע לפני שהמטוס  נמוך. אחזתי בידה של מיכל,  טס היישר אלינו, 

התנגש בנו הוא פנה מאיתנו והלאה, והטייס נופף אלינו בידו.

נעמי קיבלה מטס של כבוד!

———

על  לפתע  משתלטות  צוהלות,  דורסניות,  ילדים,  מרובות  משפחות 

המחנה הדומם. המקום שבו ישבנו שלושתנו בשקט, ושיחקנו בשלווה, 

וקראנו, הופקע ונעשה מקומם הרועש שלהם.

5 באוקטובר 2009

מרגישה  אני  איתה  שלי  בימים  נעמי.  עם  שהתבגרתי  מרגישה  אני 

יותר  ובת.  באמא  שמשחקת  ילדה  פחות  אני  יותר.  מסוגלת  שאני 

אותה  להלביש  מסורבלת. מצליחה  פחות  לעשות.  מה  שיודעת  אחת 

במעט יותר מיומנות. כבר לא מרגישה כמו בן שמבקשים ממנו לשחק 

בבובות.

7 באוקטובר 2009

נעמי נכנסת לעמדת רכיבה. מתייצבת על ברכיים וידיים, ישבנה נע 
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צרופה  הנאה  שכולה  תנועה  ולאחור.  לפנים  נד,  נד  ולאחור,  לפנים 

הכוללת את הפחד מהנפילה.

לנו  לקרוא  או  להתמתח  מעדיפה  עדיין  בזחילה.  מתקדמת  לא  היא 

כשהחפץ מתרחק ממנה.

נעמי צוחקת ברגעים קומיים. יש לה חוש הומור! היא מחליפה קליקים 

בכל שעה. היא נוגעת הרבה באמא שלה.

על  ידיה  לפנים,  רכונה  יושבת,  היא  ברחוב  בעגלה  רוכבת  כשהיא 

המעקה וכל כולה התבוננות עירנית בסביבתה.

10 באוקטובר 2009

נעמי, בבוקר, בפינתה שבסלון, מזיזה את גופה על ארבע בהתלהבות.

נדמה לי שהיא מניחה ברך אחת לפני חברתה בתנוחה טובה להתקדמות. 

אבל היא נסוגה מיד. היא מתקדמת לאחור.

אתמול בטיול רגלי עם תמר ואלי והילדים מבית זית לעין כרם נעמי 

את  מרים  הילדים  כשאחד  פעם,  מדי  רק  ופטפטני.  נינוח  רוח  במצב 

מדי  שקטות  אנחנו  אולי  תמרורים.  בבכי  פורצת  נעמי  פתאום,  קולו 

בבית, והרמוניה מופרזת שורה עלינו בשגרה? כל הרמת קול מקפיצה 

אותה.

———

כשל  מיומנת  קפיצה  נעמי.  של  לתנועה  מרכיב  הבוקר  נוסף  פתאום 

צפרדע. ושפן. שתי ברכיים קופצות יחדיו.

———
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זר  כהה,  ירוק  צבעו  גבוהות,  בערימות  נערם  הקקי  האחרונה  בעת 

לכתום התינוקי, כביכול נעמי כבר יודעת את העולם והוא עובר בתוכה 

עם כל הרפש.

11 באוקטובר 2009

נעמי מתחילה להפריד בין הברכיים ובעיקר מנסה להתרומם לעמידה 

ואני משתאה מהעובדה שאני לא יכולה ללמד אותה — לא לזחול ולא 

לעמוד — היא מלמדת את עצמה בשיטות משלה. 

15 באוקטובר 2009 

ונעדרה פעמיים  סוף של שבוע שלאורכו מיכל עבדה שעות ארוכות 

ממהרת  לא  חוששת,  מוטרדת,  מעט  נראית  נעמי  ההרדמה.  בשעת 

וחוזרת  לפנים  רוכנת  החדשות.  התנועה  אפשרויות  מגוון  את  לנסות 

מיד למצב של ישיבה.

אני משכימה לעבודה — חמש לפנות בוקר — לפני שנעמי מתעוררת, 

לפני שמיכל יוצאת לעבוד.

ימים ארוכים. 
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20 באוקטובר 2009 

נעמי פורחת כולה. נקודות אדומות מפוזרות על העור שלה. בכל רחבי 

גופה.

אין לנו מושג מה לעשות. אלרגיה? בגדים? חום?

עקיצות יתוש מפוארות מעטרות את הלחי השמאלית שלה ואת אחת 

מכפות הרגליים.

אצל ד"ר הרמן התברר שאלו אינן עקיצות, אלא סימני סוף של מחלה 

ויראלית, שבכלל לא הבחנו בקיומה.

היא עדיין לא זוחלת. היא משכללת את היכולת לרכון לפנים ממצב 

של ישיבה. 

היא משוחחת בשפת הקליק ובנגינה בפיה בעזרת גב כף היד שלה.

כולה  ממש.  התעוררה  וחצי.  בשתיים  התעוררה  היא  בלילה  שלשום 

חיוכים. בשלוש וחצי נרדמה. 

22 באוקטובר 2009 

אני היום בת 42. נעמי התעוררה ברבע לשש כולה מרץ וחדווה. היא 

נראתה רעננה, חדשה, אחרי האפיזודה המופנמת של המחלה.

על ברכיה, זזה שני צעדי ברך לפנים. עדיין לא משוחררת לגמרי, אבל 

כבר צפרדע.

———
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אנחנו עורכות פיקניק יומולדת בגינת דובנוב. אחר כך אני מטיילת עם 

נעמי לבד במוזיאון תל אביב )זה לא כבר גילינו את הגלריות כאתרים 

טובים לבילוי זמן משותף — לי ולנעמי; בעץ המשפחתי של גיא בן נר 

בהלנה רובינשטיין לפני יומיים, נעמי נהנתה על השטיח מקיר לקיר, 

ביתיות־איקיאה  של  למרכיבים  ונבנה  שהתפרק  בעץ  התבוננתי  אני 

מעושה; חשבתי שנעמי תרצה אולי פעם לטפס על העץ הזה(. אנחנו 

מבלות זמן בתערוכה לילדים ברוחו של קאלדר.

שנים  הרבה  כך  כל  כה.  עד  שלי  ההולדת  ימי  כל  על  חושבת  אני 

יומולדת היה בשבילי נקודת ציון — אי קטן — באוקיינוס של בדידות. 

בימי הולדת הייתי עוצרת לחשוב על המרחק האדיר ביני ובין העולם 

שסביבי. רק בשנים האחרונות התחלתי לחגוג משהו.

———

מיכל  שעתיים.  של  צהריים  אחר  שנת  ישנה  נעמי  האחרונים  בימים 

מנסה להעיר את נעמי ברעש של שטיפת כלים.
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9: זוחלת

24 באוקטובר 2009 

ברכיה,  על  זזה  נעמי  ושמחה.  הפתעה  מרוב  בצחוק,  פרצנו  ואני  מיכל 

התקדמה ארבעה צעדים תמימים לפנים. זה קרה אתמול. ישבנו על מחצלת 

באגם החולה — בטיול לכבוד יום ההולדת שלי — בבוקר שהתחיל עם 

שחר, באוויר חמים של יום בהיר, בעיצומו של מפגש עם עשרות עגורים 

זקופי צוואר ושקנאים חמורי סבר ושלדגים מרהיבים בחום, כחול ואדום, 

זרון  וגם  בערבה,  שפגשנו  זה  כמו  מצויץ  ועפרוני  ממוקדים,  ופרפורים 

סוף, דורס רב רושם שבמעופו היהיר עורר מהומה רבה, צווחות וציוצים 

ושירה, ונוטריות שוחות במרץ, וצפרים בריטים מתפעלים באיפוק.

בדיוק שמונה חודשים מאז שנעמי הגיחה לעולם היא התחילה לזחול.

היום היא חזרה על הפלא בדשא של גינת דובנוב. ארבעה צעדי ברך. 

לא בדיוק זחילה: היא לא יורדת כמו בן גילה, אדם הקטן, על גחונה. 

היא מניעה את ברכיה ואת כפות רגליה. כל הגוף צוחק למראה הזה.

אולי זוהי מהותה של קומדיה? דבר מה מפתיע, לא סביר, חורג משגרה, 

ויחד עם זאת משמח בעצם העובדה שהוא שובר כל הרגל. נעמי זוחלת. 

אני צוחקת כולי.
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28 באוקטובר 2009

נעמי זוחלת על שש. כבר כמה ימים שכולה עליצות. עדיין לא מרחיקה 

לכת. זוחלת אל האובייקט הקרוב ביותר. במיוחד חפצים של היומיום 

הבוגר. מפתחות. משקפי שמש. משחקת בהתלהבות במשחק הדיסקיות 

מעץ שכרוכות על עמוד. מסירה אותן, דופקת אותן ברצפה, לועסת את 

העמוד העירום.

30 באוקטובר 2009

שלי  או  שלה  אמא  של  לבטן  שלה  הפה  את  להצמיד  אוהבת  נעמי 

ולהפיק צליל נשיפה.

כשאנחנו נושפות בבטנה היא משיבה בנשיפה בבטננו.

נעמי מתחילה לנוע בחלל ביתר שאת, חופש וביטחון.

היא מורידה ספרים מהמדף.

היא מחזיקה בכיסא ומתרוממת לעמידה.

היא מוציאה משחקים מתוך ארגז המשחקים.

היא מוציאה את המקלדת שמתחת לדי.וי.די.

כשהיא מתעוררת היא מתרוממת לישיבה במיטה.

תמונה  זו  בקיר.  מביטה  במיטה,  לבד  יושבת  פעם  לא  אותה  מצאנו 

נהדרת: של בלבול. של יציאה מתוך הקשר. של תימהון.
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31 באוקטובר 2009

אמא של נעמי בת 38. אנחנו חוגגות במשותף בבית חברותינו. נעמי 

מבלה שעות עם עצמה, עם החברות שלנו, מלטפת את איה, מחליפה 

מוצץ עם עלמה. זרימה שקטה ונינוחה.

דברים ששכחתי לכתוב באחרונה:

איך היא מבקשת בימים האחרונים כל הזמן — מרימה ידיים ומסמנת 

בכיוון — לעבור לאמא שלה. רק מעת לעת היא מרימה ידיים ומחווה 

אלי, מבקשת להירגע בזרועותי לקראת שינה.

4 בנובמבר 2009

קשה  לנשום.  קשה  צועקת.  בוכה.  כועסת.  מנוזלת.  מצוננת.  נעמי 

ולא נעים. משהו מופרע — פרוע, זועם, חזק — בוקע ממנה. היא לא 

סובלת שמקנחים לה את האף. היא לא מוכנה לסבול את התזת מי הים 

הסטריליים לתוך הנחיר. היא מסמנת גבול, בכוח.

וגם משחק חדש: נעמי יושבת על המיטה ומפילה את עצמה לאחור, על 

גבה. ממש מטיחה את גופה בחופש ובאומץ. מזדקפת ונזרקת לאחור. 

היא לא נזהרת בקצות המזרן. היא נופלת וצוחקת. נזרקת וצוחקת.

———

יושבת  "ברכבת  קוראות.  שאנחנו  בספרים  ומתעמקת  הולכת  נעמי 

נעמי מחייכת  ירח".  טוב  "לילה   ,"The Cat in the Hat" ארנבת". 
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כשאנחנו מגיעות לשפנה הזקנה שסורגת על כיסא ולוחשת שששש. 

"איה פלוטו" — זה הספר של מיכל ושל נעמי. והזחל הרעב שהופך 

לפרפר נהדר.

נעמי רוכנת מעל ארגז הצעצועים, בוחרת ומוציאה. אם אומרים לנעמי 

"קחי", היא לוקחת. "תני", היא נותנת. זה משחק מלבב. איכשהו לא 

שמנו לב קודם לכן שהיא מבינה כל כך הרבה.

10 בנובמבר 2009 

נעמי זוחלת אחרי המטאטא. נעמדת בכל הזדמנות. מנסה תנועות בכף 

היד לאות שלום או משהו דומה. מנגנת בלשון. 

היא זוחלת לאורכה של הגינה הציבורית כדי לחבור לקבוצת ילדים. 

מעדיפה את חברתם על פני מבטי המשועממים. היא מסמנת בידיה — 

נושאת זרועותיה לשמים כשהיא מבקשת חיבוק ונשיאה.

———

מיכל עובדת במשנה מרץ לקראת כנס של חוקרים מהאיחוד האירופי 

שהיא מארחת במכללה. אני עובדת על ספרים שעומדים לצאת לאור 

בסדרה שלי, ודוחה קצת את העבודה על עניינים אחרים.

בגינת כרמיה, תמונה שאני כבר מכירה: שישה זאטוטים בתוך עגלול 

מסורג, צפופים כמו מהגרים מקסיקנים מסתננים בדרום ארצות הברית. 

ועוד קבוצה כזאת — כל אחת עם מטפלת עייפה אחרת. הדיבור המוכני 

העבודה.  מרחב  להן  הן  שהגינות  המיומנות,  הלאות,  המטפלות  של 
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מבקשת  אחרים,  ומבוגרים  לילדים  שמרותקת  נעמי  של  הבדידות 

להצטרף אליהן, נידונה להישאר בצד, איתי, הורתה הבלתי חברותית.

———

אחר  מוגבר,  מר,  בבכי  פרצה  נעמי  וגל.  אדם  אצל  התחיל  זה  ערב. 

השיניים  אולי  הקלה.  לו  שאין  סבל  של  בכי  נחמה.  ללא  מהרגיל, 

בוקעות? שלוש בלסת התחתונה נמצאות בשלבים שונים של פריצה. 

אבל זה נמשך ונמשך. פעמיים ניסינו לתת לה אקמולי ופעמיים הקיאה. 

עם  מזרק  השלישית  בפעם  החדרנו  בלילה,  וחצי   10 בסביבות  בבית, 

אקמולי לפיה וראינו אותה נשבית בקסמה של התרופה.

לפעמים הלב מתקשה כדי להיות איתה בסבלה, אבל רוב הזמן מחנק 

של דמעות. ועייפות נוראית.

14 בנובמבר 2009

זהו היום הראשון ללא כאב ניכר לעין. בערב אני מרדימה את נעמי — 

מיכל יצאה לקבל את פני האורחים מחו"ל, נראה לי שנעמי מאוכזבת 

מאוד כי בא אליה בקבוק במקום ציצי.

אני מנקרת. נרדמת תוך כדי כתיבה.

השעה בסך הכול תשע בערב ואני מותשת.

עבדתי עוד מעט על הנובלה והעברתי לעורכת שלי, לקריאה.

הנפט  תעשיית  אילי  על  סינקלייר.  אפטון  של   Oil את  קוראת  אני 

בקליפורניה בראשית המאה. קוראת ומתנמנמת. 
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15 בנובמבר 2009

מיכל יוצאת למסעדת ג'וז ולוז עם האורחים של הכנס. נעמי מתקשה 

הסימילאק  מעט  את  מקיאה  היא  לבכות.  קצת  רוצה  אני  להינחם. 

שלי,  הידיים  על  היא  נטו  שעתיים  מיואשת.  אני  לשתות.  שהסכימה 

בבית  הולכת  אותה,  אני מחזיקה  להינחם, לשחרר.  ממאנת להירדם, 

סחור סחור, מנענעת אותה, חושבת על וארקה ב"לישון" של צ'כוב, 

מנענעת, מסתובבת. עוד ועוד ועוד.

אני מנסה להיות רגועה בשבילה, אבל אני גם עצובה בשבילה ובשבילי, 

לדמות שד שאותו  לשפתיה  בזרוע שצמודה  העור  את  אלא  לי  שאין 

אפשר למצוץ ולנשוך בתשוקה, והוא אינו מפיק חלב.

17 בנובמבר 2009

אתמול מיכל היתה כל היום בכנס שארגנה, שהיה מוצלח מאוד, ונעמי 

היתה רוב היום מצוברחת וכועסת. בשעתיים שבהן יעל ביקרה אותנו 

בגינת  לבנה  חתולה  אליה  כשניגשה  אלא  לבכות  הפסיקה  לא  נעמי 

המשחק שבקצה הרחוב. החתולה התחככה בנעמי ונעמי — אורו לפתע 

פניה, ונשלחו ידיה לליטוף, צביטה ומשיכה, והחתולה שמחה בה.

יעל אמרה שנעמי צריכה חתול. האפקט באמת היה מרשים.

בכי  בכתה  נעמי  קשים.  רגעים  עוד  ולנו  במכללה.  מיכל  שוב  הבוקר 

שנראה כמו בכי של רעב, אבל מיאנה בכל תוקף לאכול מהבקבוק. הבכי 

הסלים לשיעולים, ריפלקס הקאה, וכעס, ובכי ופנים נפוחות ואדומות.
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כבר כמעט הזעקתי את מיכל מרוב ייאוש, ורק נתתי לנעמי, כמוצא 

אחרון, פת אורז, ופתאום היא שקטה, ואכלה בתיאבון, גם צלוחית של 

בננה מעוכה, ולבסוף שתתה בשקיקה מהבקבוק ונרדמה.

18 בנובמבר 2009

מיכל חזרה אתמול בתום הכנס עייפה ומצוברחת ובלוויית חבורה של 

חברים. אין לה רגע של שקט, לבדה, בימים האחרונים. בשבילי הכניסה 

שלה הביתה היתה דורסנית — היא הפרה את הקצב השקט של הבית.

אני חושבת על כניסות ויציאות. אני חושבת שצריך להנהיג מנהגים: 

להיכנס בעדינות, להבחין ברוח השורה על המקום, להתאים את עצמך, 

להביא את רוחך שלך לידי ביטוי בהדרגה. שלושה אנשים גרים בבית. 

לכל אחד מוזיקה משלו. צריך לדעת להשתלב בתבונה.

20 בנובמבר 2009

נעמי — כמעט בטוח — אומרת: ָאמא )קוראת בקול(, אה )ארנה?( ותדה 

)תודה!(.

בננות  עם  שועל  שיבולת  בדייסת  אותה  האכיל  חבר  "בתה"  בקפה 

אנחנו  בתאווה.  אכלה  המזון,  סרבנית  נעמי,  לראשונה  מעוכות. 

מחליטות לקנות דייסת שיבולת שועל.
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23 בנובמבר 2009

נעמי בת 9 חודשים. זוחלת. נעמדת. מנגנת בפעמוני הרוח שתלויים 

בגב אחת הכורסאות. 

———

אנחנו עייפות. אני עייפה. אבל אנחנו לא מחפשות עזרה. אנחנו לא 

רוצות להעביר אותה לידיה של מטפלת.

אני חושבת על כך ומודה ביני וביני: יש בי פחד, שהמעמד שלי בלבה 

של נעמי יתערער אם היא תאהב מטפלת אחרת. כאילו אני לא יותר 

כל אחד בעל  ואיתה במיטה. כאילו  ממטפלת שישנה עם אמא שלה 

שם פרטי, שאינו אמא, יכול להחליף אותי, כי אין שם — אין תווית — 

לקשר המסוים שלי איתה. אני ארנה שלה.
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10: מדברת

26 בנובמבר 2009

אף אחד לא מדבר על השרירים בזרוע. איך זה קורה? אף אחד לא מעלה 

מתחזקים  ככה  סוחבות,  שאנחנו  כמה  השרירים.  אמהּות  את  נס  על 

ועגלה  מלא  ותיק  מהירקן  ושקיות  נעמי  כבדים.  המשאות  השרירים. 

מתקשות  שלנו  הזרועות  בדרך.  מכשולים  מעל  נעמי  עם  שמורמת 

ומתעבות. איך יצא שנקבות נתפסות כמין החלש? הרי ברור שההיפך 

הוא  היומיום האמהי  ומביאות.  מוציאות  נושאות.  סוחבות.  נכון.  הוא 

יום של השקעת כוח, של התגברות על קשיים. פיזיים לפני ולפנים.

———

נעמי מלמדת אותי לשחק. להשתולל על המיטה — לזרוק את עצמי 

על הכריות, ולקבור את הפנים בשמיכות. היא כל כך צוחקת ואני כל 

כך נהנית להצחיק, להשתולל יחד איתה. אנחנו מתקדמות כצפרדעים, 

משתטחות, קופצות, מתגלגלות. 

��� �� 12 ���.indd   153 2/21/11   11:56 AM



 154

27 בנובמבר 2009

אני שרה בסגנון של זמרת אופרה ונעמי מחזירה באותה מטבע. היא 

מדברת איתנו בשירה.

אני רוקדת לכבודה, איתה, בשבילה, בזכותה.

1 בדצמבר 2009

פסיעה  אחר  פסיעה  ומתקדמת,  בספסל  אוחזת  היא  הולכת.  נעמי 

לאורכו.

4 בדצמבר 2009

לומר  שלא   — צועקת  ואני  ריב  מתלקח  ממיכל,  נעלבת  רגישה,  אני 

צורחת — על מיכל לפני נעמי.

מיכל מנסה להרגיע את נעמי שנראית מודאגת.

תוך כדי הריב אני מנסה להנעים מבט אל נעמי שלא תיבהל.

אבל אני גם יודעת שלא טוב בהכרח לגדול בבית שלא רבים בו. אני 

גדלתי בבית שלא רבים בו. זה נסך בי שקט ונועם, אבל גם לימד אותי 

לנצור את הכעס, לבשל אותו בצנעה.

———

אנחנו מבלות במוזיאון — תערוכה של צדוק בן דוד; פסלים מפלדה של 
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עצים דקים כנייר ושדה שחור של פרחים צבעוניים — עם יעל ועלמה 

הקטנה. הנאה שקטה וצרופה.

5 בדצמבר 2009

חולצות  כריות,  וגדולות,  קטנות  שמיכות  של  גבעות  סתורה.  המיטה 

ויורד  עולה  גופה  השופע,  הבד  נוף  בתוככי  שם  אי  ונעמי  פיג'מה, 

בשקט, בעדינות, עיניה עצומות.

6 בדצמבר 2009

השעה חמש ורבע אחרי הצהריים והשמים תכולים. תכול עצוב? תכול 

תכלת של בין ערביים? הייתי רוצה שנעמי תראה את כל הצבעים של 

הקיום, היקום, שאחבור אליה ואדע את הטבע, שאצליח לראות מעבר 

לגבולות הפרנסה וההצלחה ומשברי הלב ותככי החברה.

10 בדצמבר 2009

נעמי לפעמים מחפשת בעיניים את אמא שלה. ומיכל מספרת שהשבוע 

נראתה, טרם שינה, כמי שמתגעגעת אלי. חיפשה אותי. קראה לי בשמי 

בפיה: אה. אני אה של נעמי.
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היא הולכת כמה צעדים כשמחזיקים לה את הידיים לאורכו של ספסל, 

אוחזת בו. אח שלי גדעון אומר שקוראים לזה גלישת רהיטים.

הרציתי היום לפני המכון להשתלמות פרקליטים על תרבות המשפחה 

החדשה. המארגנות היו מרוצות מאוד. הקהל מיהר לרוץ הביתה — זו 

היתה הרצאה אחרונה בכנס — ולא נוצר דיון. אני התגברתי עוד פעם 

רועד,  קול  על פחד הקהל שלי. עברתי שוב התקף של פה מתייבש, 

והמשכתי לדבר והתאוששתי.

———

השינה.  לפני  ומיכל  נעמי  של  הארוטית  בהתגוששות  מתבוננת  אני 

כמציצה עליהן.

22 בדצמבר 2009

המילה  לשמע  נשיקות  מפריחה  אור.  ומתכוונת   — או  אומרת  נעמי 

נשיקה. מפטירה פו כשמציעים לה סיפור. ובכלל מרבה להגות הברות 

בניסיון לדבר.

והיא עולה גרם מדרגות לבדה.

והיא הולכת בעזרת העגלה מלאת קוביות העץ שסבתּה קנתה לה. 

.Sunny Disposition אמי אומרת שיש לנעמי

———

נעמי עונדת גומייה לשערה במשך היום. בלי הקוקו היא נראית כמו 

ג'יימס דין קטנטנה, עם שיער שמכסה את עיניה ברישול אדיש. היא 

אוהבת יוגורט. היא מכרסמת מלפפון שלם. מתחילה אותו בעוקץ.
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11: מחרחרת

1 בינואר 2010 

מאבחנת  הרמן  ד"ר  שיעול.  מרוב  בלילות  ישנה  לא  מחרחרת.  נעמי 

מיד: ברונכיט ספסטית. ורושמת מרשם לאינהלציה ותרופות.

———

אמש התקיימה "הארוחה האיטלקית" בחיק המשפחה האלטרנטיבית. 

ארוחה שמיכל, בוגרת שלוש שנות חיים באיטליה, ניצחה על הכנתה 

הרצאה  לפנינו  נשא  עלמה,  של  אבא  גדי,  החדשה.  השנה  לכבוד 

מעמל  עייפים  מעט  נראו  כולם  שולחנות.  עיצוב  של  האבולוציה  על 

בגלל  להירדם  התקשתה  בלילה,   11 עד  ערה  נשארה  נעמי  היומיום. 

השיעול.

———

לפעמים נדמה שנעמי נמשכת לגברים בעלי גוף. לחבר גבוה ושרירי, 

לאבי התמיר. היא נראית נזקקת לרוחב כתפיהם. אבל אולי זו השלכה 

שלי עליה?
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2 בינואר 2009

הימים שוב מתארכים, הלילות מתקצרים אט אט. 6 ורבע בבוקר כבר 

יש מעט אור.

נעמי  אלרגניים.  שיעולים  בגלל  הספה  על  לילה  אחרי  בסלון  אני 

והברונכיט ישנות עם מיכל.

———

חתול  פוגשות  אנחנו  המשחקים  בגינת  חולה.  המשפחה  כל  צהריים. 

חולה. מדדה. מיכל אומרת שהחתולה הולכת אל מותה. אמי מתקשרת 

ומספרת שחברה, בת 72, בת גילה, מתה אתמול.

———

להקת זרזירים עצומה — מאות ציפורים — פשטה על דקל הוושינגטוניה 

שליד הבית, נגסה בפירות השחורים, פרפרה, רפרפה, שקשקה, נקשה, 

סערה, והמשיכה הלאה, נעלמה לפתע כלא היתה. בנות הבית ישנו ולא 

יכולתי לחלוק איתן את הרגע המרשים.

במדריך אני קוראת על אופיו החמסני של הזרזיר, ועל כוחה הדורסני 

של להקת המאות והאלפים. הזרזיר, Sturnus Vulgaris, הוא אוכל 

כול, ויש לו כישרון מיוחד לנקב פירות וחרקים ולאכול דרך קליפתם.

10 בינואר 2010

יום של גאווה הורית. תחושה של הישג. אחרי הצהריים עם נעמי, אני 
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)להכין  ערב  ארוחת  הרופאה,  אצל  ביקור  לבד:  הכול  לעשות  יודעת 

לעשות  הליחה(,  נגד  טוב  קינמון,  ולהוסיף  עץ  תפוח  לרסק  דייסה, 

במשחקים  איתה  לשחק  באמבטיה,  אותה  לרחוץ  אינהלציה,  לנעמי 

בנינוחות, להרדים אותה.

עדיין  היא  טובה.  ברוח  לפעילות  מפעילות  עוברת  סבלנית,  נעמי 

הרופאה  מחודשים.  כוחות  לה  שיש  נראה  אבל  ומחרחרת,  מצפצפת 

אמרה שילדים מסוימים פשוט רגישים. היא לא התרגשה מהתוכנית 

שלנו לטוס לאמריקה הקפואה עם נעמי לטובת כנס אקדמי בבוסטון, 

שמיכל עומדת להשתתף בו. היא אמרה ששם מחלת הברונכיט תעבור 

תצלומים  הראו  הירקן  של  בטלוויזיה  הנקי.  הקור  בזכות  היתה  כלא 

מאירופה המושלגת. ודיווחו שבחצי הכדור הצפוני המוני אדם נשארים 

בבתיהם ולא יוצאים אל החורף הקפוא.

אצלנו ימים של שמש מלטפת, כמעט בוהקת, כמעט מכה.

במשחק  עולצת  מים.  מבקשת  כשהיא  ַמאיַמאיַמאי  אומרת  נעמי 

בכדור. מתגלגלת מצחוק כשמפילה מגדל קוביות או חולצות וסוודרים 

מקופלים מהכיסא. אני מפטירה "אוי" מעושה והיא מתגלגלת מצחוק.

14 בינואר 2010

אני דרוכה לקראת הנסיעה עם נעמי אל הכפור האמריקאי.

אני מתחילה ב"לאשה" מדור אישי־פוליטי־פמיניסטי "דברים שהייתי 

רוצה להסביר לבתי".

אני מוזמנת לדבר בפאנל על הורות אחרת — על אודות ההורות הלא־
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ביולוגית, על האי־רצון להיות אמא בגופי. 

נעמי מתאמנת על צלילים חדשים: טסס, צצסס, תזזז. לא ברור אם היא 

בדרך ל"ציצי" או ל"זה".

18 בינואר 2010

בעוד שלושה ימים נטוס לארצות הברית. אני חולה בתששת.

פנוי. מבטלת את  רגע  בכל  ישנה  לישון.  רק  יכולה  נמוך מאוד.  חום 

 — הטובות  בעיניו  אבי,  הורי.  את  מארחת  התשיעי.  הסדנה  מפגש 

 — שהשתבש  ניתוח  שלאחרי  בדיקות,  של  סדרה  אחרי  מטושטשות 

משחק עם נעמי, ונעמי נעתרת בשמחה. היא שמחה מאוד לשחק גם 

עם אמי. כשהם נכנסים הם שואלים את נעמי אם היא זוכרת אותם. אני 

רוצה לומר להם שאני רוצה שהשאלה הזאת לא תהיה סבירה; שהם 

יהיו נוכחים באופן שאינו משאיר מקום לשכחה. הם חסרים לי בהורות 

שלי לנעמי, אבל אני לא יודעת עד כמה המרחק שלי מהם הוא תוצר 

של הצורך שלי במרחק הזה, במרחב נפרד לעצמי.

אני חושבת שזו דרמה מרכזית בחיים ]אם לא הדרמה המרכזית בהא 

הידיעה[: הכמיהה לעזוב את הקן, לעשות לנו חיים חדשים, מקוריים, 

שלנו משלנו, חיה כל העת בד בבד עם הכמיהה לשוב ולהצטנף )כפי 

שלא עשינו מעולם?( תחת כנפיים אמהיות.

נעמי קוראת לי נה. או אונה. 
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19 בינואר 2010

ְדֵרְך ֵאיְך לֹא ָלֵצאת ִמּגִ

ֲאִרי ְלַעְצֵמְך ּתָ

ָחה ְׁשֵלָמה  ֵיׁש ָלְך ִמְׁשּפָ

ּיֹור, ַחת ַלּכִ יָקִנים ִמּתַ ֶׁשל ּתִ

יָרה ַהְיָׁשָנה ִבְפלֹוֶרְנִטין, ּדִ ה ְלַבד ּבַ ַאּתְ ַחּיָ

ה ַמְטִריָדה, ְמעֹוֶרֶרת ְמהּוָמה, ַגְׁשּתְ ִאּׁשָ לֹא ּפָ

לֹא ָרְבֶתן ָמָרה,

ַחְדֶתן ַעד ְלָזָרא לֹא ּפָ

ֶכת ֵאַלִיְך ֵמֹעֶמק ַחּיֶ ה ֶׁשּמְ יֹנֶקת ְקַטּנָ ְוֵאין ַעְכָׁשו ׁשּום ּתִ

ְׂשָפָתּה, ֲאִני ְרֵעָבה. ִאיׁשֹוֶניָה ְוצֹוַוַחת, ּבִ

ֶעֶלת ֶנת ּוִמְׁשּתַ ַאּתְ ְמַעּׁשֶ

ֶרְך ְללֹוְנדֹון, ּדֶ ֶכף ּבַ ּוַמָמׁש ּתֵ

ֶבת ִלְגֹמר ֲאָבל קֶֹדם ַחּיֶ

ָלה ֵאיזֹו ַמּטָ

ה ף ֶאת ָהִרְצּפָ ּוְלַקְרּצֵ

ה. ַעם לֹא ִמְתַנּקָ ֶׁשַאף ּפַ

ים ָהֲאִריִחים ַרּכִ

ן ֶאֶלף ָׁשָנה. מֹו ָׁשִטיַח ּבֶ ּכְ
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23 בינואר 2010

אצל גדעון, אחי, בשורטהילס בניו ג'רזי. נעמי מתאקלמת לאט, בהתחלה 

פוחדת מסוזי הכלבה המדובללת, העולצת, ועד מהרה מתאהבת בה.

כולם הולכים לחגוג יומולדת לאדם, בן דודה הלא־ביולוגי של נעמי, 

כדורי  טירת  משחק,  למכונות  ענק  האנגר   ,]Fun-Plex[ בפן־פלקס 

ספוג, זירת מכוניות משחק, ופאסט פוד. זהו מפעל אמריקאי של ימי 

שולחנות  סביב  מתיישבות  ילדים  של  קבוצה  אחרי  קבוצה  הולדת: 

מאורכים, כמו בבית יתומים — רק שעל השולחנות ניצבים זרי בלונים 

וצלחות נייר, ובמקום קערות דייסה מגישים פיצות ונאצ'וס גבינה והוט 

דוגס ועוגת גלידה ומיץ צבע מאכל כתום שנחשב כאן למשקה. 

אני חושבת על אוליבר טוויסט, שביקש "עוד", ועל בריטניה מכורתי, 

שבה עצם הבקשה "עוד" היא הפרה גסה של נימוס מוסכם, של חוק 

לב התרבות,  היא  "עוד"  ועל אמריקה, שבה הבקשה  מופנם.  תרבות 

הכוח המניע, היא מה שרוצים ומה שמקבלים. אני חושבת על גידול 

ילדים לנוכח זעקת ה"עוד" של אוליבר, ובשפע של הפרבר בניו ג'רזי.

אדם נראה מרוצה. שמח מהמשחק בטירת כדורי הספוג. למען האמת 

די כיף לשחק בכדורים הרכים האלה סתם כך. אני מצטרפת.

קיבלו  הם  הלית.  ואשתו  גדעון  אחי  עם  מקרבת  נפש  שיחת  בערב, 

החלטות שונות מאיתנו בחיים, ובכל זאת הם קרובים, רגישים, מעוררי 

השראה בשמחת החיים הפעלתנית שלהם.

———

לעצמנו,  רוצים  שהיינו  ההורים  להיות  מנסים  שאנחנו  אומרת  מיכל 

ובכלל לא בטוח שאלה ההורים שחיוניים לילדינו. 
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12: עומדת

24 בינואר 2010

בוסטון מאריוט. קומה 26 צופה אל העיר. בדרך לכאן ברכבת, גברים 

בכומתות אדומות — Red Caps — סוחבים לנו את המזוודה, העגלה 

והתיק. 

———

נזכרת  בנעורי.  לבריטניה  משפחתיים  בטיולים  בגעגוע  נזכרת  אני 

בוויילס.  טירה  למרגלות  מסוים  משפחתי  בפיקניק  דווקא  מה  משום 

 — והתנועות  העיצורים  מלאת  הוולשית  בשפה  שלטים  זוכרת  אני 

Iechyd da i chwi yn awr ac yn oesoedd ]איחולי בריאות מעתה 

וטעים, הנאה  צ'יפס שמנוני  נעורים, פיש אנד  ועד עולם[ — מועקת 

אני   — כולה  המשפחה  של  צחוק  ופרצי  בריטית,  מקרירות  מאופקת 

ואחי והורי — מבדיחות קרש של אבי.

———

אנחנו יושבות במסעדת פירות ים שסמוכה למלון. מיכל אומרת: תראי 

איך נעמי באה איתנו לאן שאנחנו הולכות. פתאום היא בבוסטון, קר 

יודעת שנהיה  יודעת שהיא תחזור הביתה. היא לא  ומושלג. היא לא 
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כאן רק עד יום חמישי. היא לא יודעת איזו כברת דרך עשתה על פני 

כדור הארץ. היא בתוך העולם שלה שכמוס בתוך העולם שלנו.

25 בינואר 2010

נסענו  שלשמו  בכנס,  הימים  את  מבלה  מיכל  קפוא.  הצ'ארלס  נהר 

לארצות הברית. אני עם נעמי.

נעמי מסתובבת בעיר בתוך פאוץ' — מין שק שינה שמונח בתוך העגלה 

המעיל,  את  ללבוש  שונאת  קטנות.  וכפפות  סקי,  במעיל  עטופה   —

ברגע שמוציאים את  ומתרצה  הכול  מתקוממת, מסרבת, אבל מבינה 

האף שלה אל הרחוב — אז היא משתתקת ונדהמת מהקור. שבע מעלות 

מתחת לאפס.

אני כותבת פוסט לבלוג הפמיניסטי על טיסה עם תינוקות.

אני מרגישה את הקלסטרופוביה שלי בחדרי שירותים זעירים — נבהלת 

עד קצות האצבעות ממחשבה שאסגר בתוכם, משתדלת להשאיר את 

הדלת לא נעולה.

———

נעמי במצוקה בעגלה,  בכיכר הרווארד.  אותנו  סערת גשמים תופסת 

סגורה במעיל מאחורי יריעת ניילון. אנחנו חוזרות למלון. מיכל הולכת 

לכנס שלה. הגשם הניס אותנו פנימה.
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26 בינואר 2010

אנחנו מציצות בחנות הספרים המקסימה טריידנט. נעמי ואני נפרדות 

ממיכל ונוסעות למוזיאון הילדים של בוסטון. עולה בי זיכרון מעומעם 

 — שנים  כעשר  לפני  לשעבר,  חברתי  עם  בפרובינסטאון  מחופשה 

חיכינו למעבורת כאן, ליד המוזיאון, על רציף העץ. אני זוכרת ששרתה 

נעימות על החופשה ההיא ואהבה.

נעמי משחקת במוזיאון בשמחה כבושה. אוכלת בקפטריה יוגורט מתוק 

להבחיל ובננה — ומקיאה הכול.

ועל  עלי,  ישנה  למונית.  נכנסות  שאנחנו  לפני  נרדמת  לוהטת.  היא 

הספה במלון. יש לה שלשול. חום גבוה. מצב רוח נעים בדרך כלל.

לעיתון את  אני שולחת  בלילה  דכפין.  כל  היא מפלרטטת עם  בלובי 

הרשימה על הטיסה.

27 בינואר 2010 

איתה  חוזרת  אני  ישנה.  נעמי  נגנזת.  בעיר  נעמי  עם  לטיול  תוכנית 

לחדר וקוראת את איימי בלום. קובץ סיפורים חדש: "איפה שאלוהי 

האהבה מסתובב". היא כותבת באינטימיות יבשה, נבונה, מצחיקה.

היטב,  וכתוב  ובועט  עליז  פמיניסטי  מגזין  ביטצ',  את  קראתי  בבוקר 

שיוצא אל העולם מפורטלנד שבמדינת אורגון.

וגם את ההקדמה של Elements of style מאת וייט וסטראנק. מגזין 

וספר שקניתי בביקור החפוז בטריידנט. אני עם נעמי ועם הקריאה שלי 
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במלון ולא חסר דבר. לפעמים נדמה לי שאני מרגישה בבית בחדרים 

של בתי מלון שלושה כוכבים יותר מאשר בכל מקום אחר בעולם.

29 בינואר 2010

אנחנו נוסעות במכונית ההיברידית של גדעון למוזיאון הילדים בפאתי 

ניו יורק ופוגשות שם את סו, הדינוזאור, טירנוזרוס־רקס, שמתה בגיל 28, 

ועצמותיה שמורות באיזה מוזיאון בשיקגו, וכאן מציגים לילדים העתק 

מרשים ומעורר חיבה שלה: נישאת לגובה 3.9 מטרים, מתפרשת לאורך 

12.8 מטרים — סו היא שלד הדינוזאור הגדול ביותר שהתגלה בעולם. אני 

אוהבת לגלות עליה את העובדה שבעצם בכלל לא ברור אם היא זכר או 

נקבה. היא קיבלה את המגדר שלה בזכות החוקרת, סו הנדריקסון, שמצאה 

אותה בדקוטה הדרומית ב־1990. דינוזאורים הם תעלומה מגדרית למדע.

———

אנחנו יוצאות מהבית של אחי ומשפחתו בדרך הביתה. נעמי נפרדת 

מהכלבה סוזי שמלקקת את פניה בתאווה.

16 בפברואר 2010

לא כתבתי כל כך הרבה זמן!

נעמי משתנה כל כך.

מחזיקה איתי ידיים כדי ללכת.
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נעמדת לבד.

יוזמת את משחק ה"קוקו". מסתתרת מאחורי שמיכה. מאחורי עמוד. 

מגלה את פניה. מסתתרת. קוקו. צחוק משוחרר.

———

אני מרגישה אותה אחרת — עצמאית, נפרדת. מסתורית.

ואולי זו התספורת החדשה — קווצות שיער ממצחה שנגזרו.

מישהו אומר: האופוריה של השנה הראשונה מתפוגגת.

———

משתתפת בסדנת הכתיבה כותבת מסה יפה על הקושי לזכור את אמא 

שלה, שמתה לפני עשר שנים.

כולי ברגעים  כי לא הייתי  לזכור אותה,  לי  אולי, היא חושבת, קשה 

ההם, בהווה ההוא?

אני רוצה להיות עם נעמי עכשיו. לשמור על הרגעים איתה, להחזיק 

את הדקות החולפות בשבילה, למשמורת.

18 בפברואר 2010

המשמרות  החלפת  בעת  מיכל,  הקיר.  אל  זוחלת  נעמי  שינה,  מתוך 

בינינו, מספרת שנעמי התעלפה כמעט. נקטפה אל השינה, נפלה אל 

התנומה בדרך הביתה. גם בנוכחותי זה קרה פעם או פעמיים בימים 

האחרונים. כאילו אוזל לה הכוח באחת. והיא נראית מעט שונה. אולי 

כדאי להאט קצת את קצב החזרה לשגרה?

��� �� 12 ���.indd   167 2/21/11   11:56 AM



 168

יום של  אחר הצהריים היא מתעוררת במשנה מרץ. רגעים של חום, 

אחרי  אותו,  מגלה  בסקרנות,  גופה  את  מלטפת  נעמי  חורפי,  שרב 

שנשכח זה כבר בבגדי החורף שלה.

19 בפברואר 2010 

יום מסיבת יום הולדת ראשון לנעמי.

יניקה, שיעולי נביחה — קול  אנחנו מתעוררות אחרי לילה של בכי, 

צרוד כשל כלב ים, ונזלת נוזלת.

נעמי נראית כמו מסוממת, מצונפת עיניים, ספק שיכורה.

הנשימה  בכלי  דלקת  סטרידו.  שנקרא  משהו  מרחוק  מאבחנת  תמר 

העליונים. היא מתעטשת ללא הרף.

ידיים. חשבתי  המסיבה מתבטלת. אני מרגישה אכזבה גדולה, מרפה 

הרגשתי  בקרוב.  שמצוין  הפורים  וחג  נעמי  לכבוד  לאשה  להתחפש 

רציתי  עקב.  ונעלי  שמלה  השגתי  הרגיל.  מגדר  יוצא  באופן  חגיגית 

בבגדים  המדומיינות,  האמיתיות,  הנשים  מרגישות,  הן  איך  לראות 

חיכיתי  מושכת.  חיּות  בהן  ומפיחים  צעדיהן  את  שמצרים  העדינים, 

לחגוג את ניצחון השנה הראשונה. 

23 בפברואר 2010

נעמי בת שנה. מתאוששת מברונכיט. דחינו את מסיבת יום ההולדת — 
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היא תתקיים בעוד שבועיים.

שלי  עבודה  משמרת  אחרי  חגיגית.  בוקר  בארוחת  היום  את  פתחנו 

בענייני עריכה, מיכל יצאה ללמד אחר הצהריים את השיעור הראשון 

בסמסטר. במשך היום היא נזכרה כל העת ביום הזה לפני שנה בדיוק, 

בלילה  החבלים.  צעקת  בקושי  עוד  מהדהדת  באוזני  הלידה.  בחדר 

אנחנו מרימות כוסית אחרי השינה של נעמי, לפני השינה שלנו. 
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אחרית דבר: לאן היא הולכת

לרווחת  מהשירות  הסעד  פקידת  ע',  עם  נפגשנו  אחדים  ימים  לפני 

להפוך  בידי,  נעמי  של  האימוץ  את  לאשר  שאמורה  האשה  זו  הילד. 

אותי להורה באופן רשמי, ללא עוררין. 

עסוק של לשכת  בבניין  וענייני  פשוט  הראשונה — במשרד  הפגישה 

הרווחה ביפו, באזור יפואי מיוזע וחברותי של דוכני בורקסים וחנויות 

רושם של בעלת  נעימה; הפקידה עשתה  היתה  ועבודה —  בית  לכלי 

מקצוע רצינית, נבונה, שקולה, לגמרי לא שמרנית. היא הרעיפה עלינו 

עניין וכבוד. 

התרגשתי. הייתי מתוחה כמו במבחן קבלה. רציתי שהיא תאמין בנו, 

להסתייג  סיבה  שום  לה  תהיה  טובה. שלא  מילה  עלינו  תגיד  ושהיא 

מההורות שלי, מהזכות שלי להיות הורה של נעמי הקטנה. 

מצאנו את עצמנו מתארות באוזני הפקידה, נציגת הרשויות, עד כמה 

אנחנו כמו כולם: איך אנחנו מבלות בסופי שבוע עם חברים וחברות, 

בבתיהם, עם ילדיהם, כמו אנשים רגילים; איך אנחנו עובדות בעבודות 

הגונות, ויש לנו קשרי משפחה רגילים עם הורינו ועם אחינו, ואנחנו 

צורכות, ומטיילות, ולוקחות את נעמי לגני משחקים רגילים, וקונות 

לה צעצועים וספרים ובגדים רגילים, וכמה היא צוחקת, וכמה אנחנו 
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שמחות, ובכלל אנחנו מתפקדות לעילא ולעילא כמשפחה מן היישוב. 

בלי להתכוון, הסתרנו ממנה את הדכדוך ואת העייפות ואת השאלות 

שמנקרות, את הספקות, את בקבוקי המשקה. 

כך התחוורה לנו באחת מלוא יפעתה של הנורמליּות: ככה עושים כולם, 

עושים כולם ככה. אנחנו ממציאות את עצמנו, עושות משפחה כנגד 

כל הסיכויים — סביבנו מתקבץ מגוון מרשים של משפחות בתצורות 

שונות — אבל התחושה היא שכולנו משפחות א־לה־איקיאה: משפחות 

בהרכבה עצמית, כל אחת בוחרת לעצמה את הדגם שמתאים לה, וכולן 

נראות בסופו של יום פחות או יותר בדיוק אותו דבר. 

הנה טעם אחד ברור כשמש להביא ילדים לעולם: זו ההצהרה — באוזני 

העולם, ובאוזנייך שלך, בינך ובינך — שהכול מבחינתך בסדר. בהחלטה 

להעמיד צאצאים אנחנו בעצם מודיעות שהסרנו כל התנגדות. אנחנו 

מצטרפות,  אנחנו  ינהג.  כמנהגו  עולם  כן,  מצידנו,  אישור:  מעניקות 

עולות על העגלה. לא נהיה אנחנו אלה שמכניסות טריז בגלגליה.

נעמי, ברגע כתיבת השורות האלה, בת שנה וארבעה חודשים, מתרוצצת 

בחדווה ברחבי הדירה. אצה רצה מכאן לשם, בלתי נלאית. האבולוציה 

היא  הרף,  ללא  בוחנות  תדיר,  מוארות  עיניה  בתי הקטנה,  הושלמה: 

הומו ארקטוס. היא אוהבת לרקוד לקצב הג'ז והרגאי ומוזיקת הפולק. 

היא אוהבת להשלים את החרוזים בסופי השורות בסיפורים ובשירים. 

היא מגלה כל יום לפחות מילה חדשה אחת ומקפיצה אותה על לשונה 

)היום קראה ליונה, נה, נה! והיונה לקחה מידה את פריכית האורז — 

חית חית! — ונעמי צהלה ונבהלה וצהלה והלכה בעקבותיה וביקשה 

קטן,  אחד  מקור  רק  לה  יש  שהיונה,  אלא  ועוד,  עוד  אותה  להאכיל 

וכנפיים להתעופף לדרכה, ונעמי לא ידעה את נפשה(.
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יכולה להתנדנד שעה  היא נהנית לטפס. היא אוהבת להתגלגל. היא 

ארוכה בנדנדה ולשיר את השיר המופתי של ביאליק מתחילתו עד סופו 

כמעט בלי לאבד הברה. היא מספרת סיפורים לעצמה. היא כרוכה אחרי 

חתולים וצוצלות וקוראת כעורב. היא מתאהבת בכלבלבים. היא מכורה 

ללעיסת שפופרות של קרמים וסבונים. היא כל כולה מעריצה את גל, 

שגדול ממנה בשבע שנים תמימות, ומרעיף עליה רוח של נפש מטיבה. 

היא הורסת מגדלי קוביות בחדווה. פעם או פעמיים היא כעסה כל כך, 

מדעתה,  יוצאת  שהיא  חשבנו  אחרת,  מסיבה  או  שיניים,  כאב  בגלל 

בעטה וקצפה וסירבה, לא ידענו איך לעזור לה. היא הבהילה אותנו. 

מורכב,  אוכל  גם  לאכול  מסכימה  היא  מתוכה.  פרצו  אדירים  כוחות 

לא רק מלפפון. היא מחבקת, ומבקשת, ומתעקשת, ומשחקת, ובוכה, 

וכועסת, ושמחה, ומתגלגלת מצחוק. פעמיים בשבוע היא מבלה עם בן 

גילה אדם, בחסות אביו, שהיה למטפל לעת מצוא והילדים מאכילים 

זה את זה רצועות אבוקדו וכל הפנים מוריקות והם זורקים אבנים על 

המרפסת ומשחקים בכפתורים של מערכת הסטריאו. כן, טרחנו ומצאנו 

בשבילה דמות של גבר שאותו היא פוגשת על בסיס קבוע — חבר, איש 

ספר, היסטוריון, בשלן מעולה, מטפל סוציאלי והומו גאה )את הפרט 

כמו  משהו  מלמלנו  הסעד;  לפקידת  סיפרנו  לא  כמובן,  האחרון,  הזה 

נעמי  נורמלי(.  יותר  נשמע  זה  בשבוע",  יומיים  מטפלת,  אצל  "היא 

נראית מרוצה מאוד מהחברות החדשה.

★★★

אני קוראת את היומן שמילאתי בשנת חייה הראשונה של נעמי ואני 
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רואה שבסך הכול הייתי עסוקה בקטנות. איך להעביר את היום. איך 

איך  בזמן.  ממוקדת  להיות  איך  וגם  לעשות.  שצריך  מה  את  לעשות 

לגעת בדיוק בשמחה. לא עסקתי בחלק מהשאלות הגדולות, המרחפות 

ממעל. נניח: איך לחנך. איך להיות הורה אחראית או מעוררת השראה. 

איך להעניק לנעמי כלים שיאפשרו לה לחיות חיים קוסמופוליטיים, 

ואיך לבנות לה יחס בריא ללאומיות, לחיים במקום, למחויבות לסביבה. 

או איך לגדל את נעמי בעולם שבו לרוב הילדים יש עדיין אבא, בלי 

שתרגיש את חסרונו של אב לעצמה. 

רוצה להאמין  אני  לי כעת תחילתה של מחשבה:  מניצה  הזה  בעניין 

שנעמי גדלה על יסודות איתנים, העשויים מכל הרגעים שבילתה ועוד 

לא  באב  המחסור  שלה.  וארנה  שלה  אמא  הורותיה:  שתי  עם  תבלה 

יהיה מהותי. אבל אולי בכל זאת העובדה החד־מינית — שלנעמי יש 

זוג הורות ממין נקבה — היא עובדה מהותית? לא חיובית או שלילית 

אבל מהותית? כיצד היא תבנה את היחס שלה לגבריות, כאשר זו אינה 

מצויה  )אבל  הקטנה  במשפחתה  ארכיטיפי,  מובהק,  באופן  מופיעה 

בתוך כל אחת מהורותיה, באופנים נסתרים, כפי שהיא מופיעה בכל 

לה  ככל שנוכל למצוא  נקפיד  אולי  דו־מיני(?  יצור  הוא  אדם, באשר 

מטפלים, גננים ומורים, בני אדם נבונים וטובים ממין זכר שיבלו איתה 

זמן בעל משמעות? אולי אחזק אני עוד מעט את הצד הזכרי שלי?

ואני  נעמי  של  הראשונה  חייה  בשנת  שכתבתי  ביומן  קוראת  אני 

שמחה לגלות שבסך הכול לא נגעתי בשאלות האלה. לא יצאתי אל 

לא  שיעור  שזהו  לי  נדמה  בחיים־גופם.  השתהיתי  אלא  המטא־חיים, 

קטן בשבילי, בנאלי ככל שיהיה: שנה בחיים עשויה מלא־מעט רגעים 

קטנים.
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או  השמחה,  שיעור  ומה  הסבל  שיעור  מהו  לחשב:  מנסה  אני  כעת 

שביעות הרצון שנעמי חשה בשנה הזאת הראשונה שלה? האם העסקה 

משתלמת? היא בכתה לא מעט. בכך אין ספק. זאת אני רואה בשורות 

גופן. אבל בין השורות אני קוראת שרגעי העירות השמחים איכשהו 

בתוכם.  אותן  ולהחזיק  הקושי,  שעות  את  ולכווץ  לסנוור  מצליחים 

הרגעים בולעים את השעות. 

★★★

אמנם  שבחוץ.  העולם  הזה:  ביומן  שחסר  במה  להבחין  לי  קשה  לא 

יצאנו אליו מעת לעת, אני זוכרת: השתתפנו לפחות בשתי הפגנות נגד 

הכיבוש, וגם בהפגנה אחת נגד ההומופוביה ואחת נגד הגזענות. פעם 

או פעמיים הצטרפנו למפגש של פעילי השכונה שעמלים במשך שנים 

למען הרחקת יזמי נדל"ן משטח שאמור להיות פארק ירוק לתושבים, 

באזור צחיח במיוחד של העיר. ראינו אנשים עניים פושטים יד ברחוב 

והחמצנו את  פניהם  או עברנו על  ונתנו להם כמה מעות,  ליד הבית 

לבנו. ראינו איך העיתונות הכתובה קורסת, מתרוקנת מערכה. הפסקנו 

לשתות מים מינרלים ולזרוק בקבוקי פלסטיק לפח. 

אני יודעת פחות או יותר מה קורה בעולם הזה, שאליו הבאנו את נעמי: 

ומתלכלכת,  הולכת  האטמוספרה  ומתמעטים;  הולכים  הנקיים  המים 

המים  וייאזלו  הנפט  ייגמר  נעמי  של  בימיה  שעוד  אפשר  מתלהטת; 

הטבעיים, הנקיים, לפני שהעמידו לכך פתרון סביר. התנועה בעולם 

תחדל, מלחמות ישתוללו ביתר טירוף; וממילא הזבל הולך ונערם; הפער 

בין עניים ועשירים הולך ומעמיק; האמנות הולכת ומתנכרת; המרחק 
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וילדים — בפלסטין, אנשים שמתמודדים  בין אנשים — גברים, נשים 

לבינינו,  ופלסטינית,  ישראלית  מנהיגות  מצד  אלימות  ועם  סגר,  עם 

האנשים הישראלים שמעבר לגדר, שמתמודדים עם אלימות כלכלית 

וצבאית מסוגים אחרים, פחותים, הוא מרחק שהולך וגדל. 

בשנת החיים הראשונה של נעמי חשבתי על כל העניינים האלה, אבל 

היו אלה מחשבות בתוך בועה. בועה בורגנית, אולי, או משפחתית, או 

של אהבה או בועת היומיום, זו של "זן ואמנות גידול התינוקת", אם 

תרצו. בועה לא לגמרי מוסרית. ואולי בועה נרקיסיסטית: השתמשתי 

בנעמי כדי להתרחק מהעולם. כדי להתבונן בהשתקפותי, כדי להתחזק. 

הנה עוד סיבה טובה להביא ילדים לעולם: זו דרך לא רעה להשתייך 

ליחידה חברתית קטנה, שבה את, ההורה, קובעת את חוקי ההשתייכות. 

את זו שמתווכת את העולם. את זו שמסננת אותו החוצה.

היכרות  של  שנה  היתה  נעמי  של  הראשונה  החיים  שנת  כך,  או  כך 

ובנייה משותפת. אני אחרת כעת, ביחס למי שהייתי לפני ההתאהבות 

מדוכדכת  פחות  ולא  יותר שמחה,  לא  לנעמי.  ההורות  ולפני  במיכל, 

אחד  "אני"  אין  אחרת.  אבל   — עצמי  אל  קרובה  יותר  מעט  אולי   —

קוהרנטי מחוץ ליחסים. בכך אני משוכנעת.

ומה למדתי בשנה אחת על עגמומיות נפשי? שהיא הווה בתוכי, אבל 

אינה סותרת את החיּות שלי. חיים שראוי לחיות אותם, אני חושבת, 

הם חיים של התגברות, ושל מרווח להפתעות. נדמה לי שהתרחב בשנה 

הזאת המרווח הזה בשבילי. עדיין צר, אבל פחות. 

יכולתי  ילדים לעולם?  האם שיניתי דעתי משכבר? האם טוב להביא 

לנחש לפני שנים, כשעסקתי ביתר שאת בשאלה הזאת, שהיא מאלה 

שקורסות לתוך עצמן. הרי זו טיבה המרתק, החד פעמי, של התהייה 
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נעשה.  שהמעשה  ברגע  מתרוקנת,  תוקף,  כל  מאבדת  היא  הקיומית: 

זו לשון המעטה. אין  ברגע שהכללי הופך למסוים. טוב שנעמי כאן. 

בכלל שאלה. 

הערה: השיר "כשנעמי צוחקת", בעמ' 97, ותרגום השיר בעמ' 85, מאת דפנה בן צבי.
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